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Abstract 
 

Reputatiemanagement is belangrijker dan ooit in tijden waarin consumenten met behulp van 

sociale media steeds meer aan invloed winnen en verschillende modellen werden reeds 

ontwikkeld om efficiënt met crisissen om te gaan op sociale media. Crisissen worden echter 

veelal vanuit het standpunt van een bedrijf beschouwd. Deze masterproef bestudeert de attitude 

die Twittergebruikers hebben tegenover een aantal crisissen vanuit een 

construallevelperspectief. Volgens de Construal Level Theory (CLT) (Trope & Liberman, 

2007) worden gedachten weergegeven in mentale constructen die zich op verschillende niveaus 

kunnen bevinden. Constructen worden in een laag niveau gevormd als de psychologische 

afstand tot een object klein is en in een hoog niveau wanneer die afstand groot is. 

Psychologische afstand wordt bepaald door vier factoren: tijd, ruimte, sociale afstand en 

waarschijnlijkheid. De invloed van psychologische afstand op attitudes wordt onderzocht aan 

de hand van automatische sentimentanalyse. Op basis van de CLT en voorgaand 

wetenschappelijk onderzoek werd geponeerd dat communicatie met een hogere psychologische 

afstand tot een positiever sentiment zou leiden. De resultaten wijzen echter op een omgekeerd 

evenredig effect van constructniveau op sentiment. Er werd geen invloed waargenomen van 

temporele en ruimtelijke afstand.  
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I. Inleiding 
 

Onderzoekers hebben het in de context van crisiscommunicatie vaak over assets wanneer ze 

naar reputatie en merkbekendheid verwijzen. De voorvallen met de gitaar bij United Airlines 

en de Kryptonitesloten tonen aan dat de naam en faam van organisaties inderdaad waardevolle 

activa zijn en dat reputatiemanagement belangrijker is dan ooit in tijden waarin consumenten 

met behulp van sociale media steeds meer aan invloed winnen. Met een groeiend aantal 

reviewsites en –functies zoals TripAdvisor, Glassdoor en ratings op Google en Facebook wordt 

ook e-WOM (elektronische mond-tot-mondreclame) steeds relevanter. Het zorgt er bovendien 

voor dat er sneller en efficiënter op crisissen moet worden gereageerd. Daarnaast zou het 

gebruik van sociale media stijgen tijdens crisissen (Fox & Lenhart, 2006) en zouden sociale 

media in bepaalde gevallen als informatiever worden beschouwd dan traditionele media 

(Procopio & Procopio, 2007). Bedrijven waarin online media geen deel uitmaken van het 

marketingplan worden bijgevolg zeldzaam. Onderzoek naar crisiscommunicatie op sociale 

media kan dus interessante inzichten bieden voor efficiënt reputatiemanagement.  

 

Naast crisismanagement vormt de Construal Level Theory (CLT) (Trope, Liberman & 

Wakslak, 2007) een ander onderzoeksgebied dat de voorbije twee decennia werd ontwikkeld 

en veelvuldig onderzocht. Het model stelt dat gedachten mentale constructen (construals) 

representeren die op verschillende niveaus (levels) kunnen worden gevormd en verband houden 

met psychologische afstand. Mentale representaties of constructen vormen we in een laag 

niveau als de psychologische afstand klein is en in een hoog niveau wanneer die afstand groot 

is. De meeste literatuur over de invloed van psychologische afstand onderzoekt vooral hoe die 

afstand besluitvorming beïnvloedt. Daarbij worden gevoelsmatige aspecten vaak uit het oog 

verloren, waardoor de invloed op beoordelingen veelal niet beschouwd wordt (Williams, Stein 

& Galguera, 2014). Door de Construal Level Theory te koppelen aan de perceptie van 

crisiscommunicatie kan dus een hiaat worden opgevuld. De invloed van de CLT op de perceptie 

werd vooral onderzocht in het licht van MVO-boodschappen (van der Heijden, 2015), 

reclameboodschappen (Hillaert, 2012) en terreuraanslagen. Daarom lijkt het nuttig ook 

crisissen en crisisboodschappen te bestuderen vanuit een construallevelperspectief.  

 

Aangezien Twitter het medium is dat het vaakst gehanteerd wordt voor online 

bedrijfscommunicatie, spitst deze masterproef zich toe op dat platform. Gezien empirisch 
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onderzoek naar de perceptie van crisiscommunicatie gering is en de crisissen meestal vanuit het 

standpunt van de bedrijven beschouwd worden (Gilpin & Murphy, 2010), worden in dit 

onderzoek reacties van het publiek gemeten in een niet-gemanipuleerde setting. Voorspellingen 

worden in het vakgebied van crisiscommunicatie immers overwegend gemaakt op basis van 

case studies (Coombs & Holladay, 2009). 

 

Deze scriptie is vakoverschrijdend: taaltechnologie wordt gecombineerd met kennis uit de 

psychologie en marketing. Tot slot dient te worden opgemerkt dat de term ‘bedrijf’ in deze 

paper wijst op alle mogelijke organisaties, zij het for profit of not for profit. Voor organisaties 

zonder winstoogmerk is reputatiemanagement immers even cruciaal.  

 

II. Literatuurstudie 
 

Dit deel van deze masterproef bevat de modellen en theoretische kennis die relevant zijn in het 

kader van het onderzoek, alsook een kleine uitbreiding over de werking van sentimentanalyse. 

Allereerst wordt dieper ingegaan op de bestaande theorie rond crisiscommunicatie en het 

gebruik ervan op sociale media. Daarna volgt een korte uitleg over de kenmerken van het 

platform dat in deze masterproef centraal staat, namelijk Twitter, en wordt de Construal Level 

Theory uitgebreid behandeld. De literatuurstudie wordt afgerond met een hoofdstuk over 

sentimentanalyse.  

 

1. Crisis en crisiscommunicatie 
 

Dit hoofdstuk vormt een inleiding over crisissen. Er wordt uitgelegd wat een crisis is, welke 

soorten schade ze kan aanrichten, voor wie en hoe die schade beperkt kan worden.  

 

Coombs (2007, p.164) definieert een crisis als volgt: “A crisis is a sudden and unexpected event 

that threatens to disrupt an organization’s operations and poses both a financial and a 

reputational threat.” In deze omschrijving komt naast het financiële aspect ook het belang van 

de bedrijfsreputatie aan bod. In de inleiding werd immers al duidelijk dat reputatiemanagement 

steeds belangrijker wordt in de huidige context waarin socialemediagebruikers steeds meer aan 

invloed winnen. Coombs heeft het zelfs over ‘reputational capital’ (2007, p. 165).  
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Coombs’ definitie vermeldt dat een crisis plots en onverwachts is. Moore & Seymour (2005) 

stellen echter dat er twee soorten crisissen bestaan: pythons en cobra’s. Een cobra komt plots 

en onverwachts. Een python daarentegen is ‘slow burning’, nadert geleidelijk en berokkent de 

reputatie steeds meer schade. Pythons komen vooral voor bij organisaties die niet reactief zijn. 

Een crisis hoeft dus niet noodzakelijk plots en onverwachts te zijn, maar tegenwoordig hebben 

we vaker met cobra’s te maken, omdat sociale media betrokken geraken.  

 

Naast reputatieschade voor een bedrijf zou een crisis bovendien fysische, emotionele en/of 

financiële schade kunnen veroorzaken bij stakeholders (Coombs, 2007). In de volgorde waarin 

de soorten schade zojuist werden opgenoemd zouden ze ook ingedijkt moeten worden. 

Crisiscommunicatie moet dus allereerst de fysische schade beperken, waarna psychologische 

gevaren worden aangepakt. Crisissen brengen immers stress en onzekerheid teweeg bij 

stakeholders, wat meteen ook de behoefte aan informatie schept. Ten slotte kan 

crisiscommunicatie ingezet worden om de bedrijfsreputatie te beschermen, wat onrechtstreeks 

de financiële gevolgen van een crisis zal beperken.  

 

Uit de vorige alinea’s blijkt het nut voor organisaties om hun reputatie bij stakeholders te 

beschermen. Crisissen kunnen immers op verschillende manieren schade aanrichten. 

Stakeholders zijn “personen of groepen met een legitieme interesse in de procedurele en/of 

substantiële aspecten van de bedrijfsactiviteit” (Donaldson & Preston, 1995, p.67). De term 

‘stakeholders’ verwijst zodoende naar iedereen die baat heeft bij wat een bedrijf doet en hoe. 

Dat betekent dat niet enkel klanten tot deze groep behoren, maar ook bijvoorbeeld leveranciers, 

de overheid, belangengroepen, en werknemers. De stakeholders van een bedrijf zijn bijgevolg 

divers en kunnen een grote groep mensen omvatten. Er kan een onderscheid gemaakt worden 

tussen primaire en secondaire stakeholders. De eerste groep bevat stakeholders waarvan het 

bedrijf afhangt om op lange termijn te kunnen overleven. De tweede groep kan een bedrijf 

beïnvloeden of erdoor beïnvloed worden en kan de perceptie van het publiek beïnvloeden over 

hoe maatschappelijk verantwoord het bedrijf onderneemt (Williams, 2016).  

 

Een bedrijfsreputatie kan gewaarborgd worden door in het algemeen goede banden met 

stakeholders te onderhouden zelfs voor het gevaar van een eventuele crisis opduikt, als een 

buffer, maar ook met behulp van efficiënte communicatie tijdens en na de crisis. In de volgende 

paragraaf wordt aan de hand van de Situational Crisis Communication Theory bepaald wat de 

meest efficiënte crisiscommunicatie inhoudt voor een bepaalde crisis.  
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1.1  Situational Crisis Communication Theory (SCCT) 
 

In de wetenschappelijke literatuur over crisiscommunicatie is de Situational Crisis 

Communication Theory (SCCT) (Coombs, 2007; Coombs & Holladay, 2002) veruit het meest 

geciteerde model. Het biedt inzichten om aan de hand van crisiscommunicatie reputatieschade 

in te dammen of te herstellen en zo de bedrijfsnaam of -reputatie te beschermen tegen 

waardevermindering wanneer fysische en emotionele gevaren geweken zijn. Eerst wordt een 

indeling gemaakt van soorten crisissen waarop vervolgens responsstrategieën worden 

gebaseerd.  

 

1.1.1 Crisisclusters  

De SCCT onderscheidt drie clusters voor de indeling van soorten crisissen op basis van wie er 

de verantwoordelijkheid voor draagt. In de eerste cluster, de victim cluster, wordt het bedrijf 

gezien als (mede)slachtoffer van de crisis en kennen stakeholders zeer weinig 

verantwoordelijkheid toe aan het bedrijf zelf. Dat is bijvoorbeeld het geval bij natuurrampen, 

oorlog, of wanneer er met producten geknoeid is door iemand buiten het bedrijf. Bij de 

accidental cluster wordt weinig schuld toegekend aan het bedrijf zelf, zoals bij technische 

fouten. De intentional cluster ten slotte bevat crisissen waarvan wordt geacht dat het bedrijf in 

grote mate de schuld draagt. Dergelijke crisissen doen zich voor wanneer iets met opzet werd 

gedaan of wanneer binnen het bedrijf een menselijke fout werd begaan. Figuur 1 geeft een 

overzicht van de crisisclusters en de mate waarin ze een bedreiging vormen voor de reputatie. 

Wanneer een bedrijf in het verleden al crisissen heeft meegemaakt of bij voorbaat een minder 

goede reputatie heeft, zal het meer verantwoordelijkheid toegewezen krijgen en zal bijgevolg 

de bedreiging groter zijn. In dergelijke gevallen zal voor een victim crisis evenveel schuld aan 

het bedrijf worden toegekend als bij een accidental crisis.  
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Figuur 1 Crisisclusters volgens de SCCT (Coombs, 2007, p. 6) 

 

Lerbinger (1997) onderscheidde echter acht crisistypes:  

 

- natuurramp; 

- technologische crisis; 

- confrontatie; 

- moedwil; 

- wandaad door de organisatie; 

- geweld op de werkplek; 

- geruchten; 

- terroristische aanslagen of ramp door menselijk toedoen.  

 

Sommige crisissen behoeven geen uitleg, anderen hebben wat meer duiding nodig. 

Technologische crisissen bijvoorbeeld ontstaan door een technische fout, al dan niet door 

menselijk toedoen. Verder ondervindt bij een confrontatie de organisatie druk van personen of 

organisaties die ergens niet mee akkoord gaan, zoals bijvoorbeeld recentelijk het geval was met 

het slachthuis in Tielt. Een organisatie kan ook door moedwil van externen het slachtoffer 

worden van een crisis. Het dient te worden opgemerkt dat de indeling van Lerbinger (1997) 

geen onderdeel uitmaakt van de SCCT. De classificatie werd in dit werk opgenomen omdat het 

duidelijker afgelijnd is en voor dit onderzoek makkelijker te hanteren was. Meerdere 
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onderzoekers ontwikkelden hun eigen indeling om een onderscheid te maken tussen types 

crisissen. Die classificaties komen in deze masterproef echter niet aan bod omwille van het 

beperkte nut.  

 

1.1.2 Crisisresponsstrategieën 

In het SCCT werden ook crisisresponsstrategieën ontwikkeld om de negatieve gevolgen (voor 

de reputatie, de attitude over een bedrijf en het aankoopgedrag) van een crisis te beperken. De 

uitdaging bestaat er dus onder andere in bij een gegeven crisis de juiste responsstrategie te 

kiezen die de schade aan de bedrijfsreputatie kan reduceren. Hoeveel risico het bedrijf loopt op 

reputatieschade hangt af van het type crisis. Zoals in de vorige paragraaf werd gesteld, wordt 

de mate waarin een crisis de reputatie schade kan toebrengen grotendeels ingeschat aan de hand 

van de verantwoordelijkheid die een bedrijf draagt. Die verantwoordelijkheid vormt dus de link 

tussen de beste responsstrategie en het minimaliseren van reputatieschade. Op basis daarvan 

werden de antwoordstrategieën ontwikkeld die het meest gepast zijn voor bepaalde types 

crisissen. Het verband tussen de juiste strategie en de bedreiging voor de reputatie die eigen is 

aan een gegeven crisis wordt hieronder schematisch weergegeven.  

 
Figuur 2 Het verband tussen crisis, reputatieschade en responsstrategie  

 
Met de juiste antwoordstrategie kan een bedrijf de verantwoordelijkheid voor een crisis 

accepteren en bijgevolg ook opnemen. Op basis van de mate waarin een organisatie haar 

verantwoordelijkheid opneemt, kunnen drie groepen antwoordstrategieën worden 

onderscheiden: denial (ontkennen), diminish (minimaliseren) en rebuild (heropbouwen). 

Figuur 3 geeft een overzicht van de mogelijke responsen volgens de SCCT. Strategieën die 

verantwoordelijkheid ontkennen zijn: attack the accuser, denial, en scapegoat. De zogenaamde 

diminish-strategieën zijn excuse en justification. De overige twee (compensation en apology) 

zijn bedoeld om de relatie met stakeholders weer op te bouwen.  
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Figuur 3 Crisisresponsstrategieën volgens de SCCT (Coombs, 2007, p. 168) 

 

Ten slotte zou getracht worden bedrijfsreputaties te beschermen aan de hand van drie 

onderliggende doelen: attitudes over de crisis vormgeven, de perceptie van het bedrijf dat een 

crisis meemaakt veranderen en de negatieve gevoelens die een crisis oproepen beperken 

(Coombs, 2007).  

 
2. Crisiscommunicatie en sociale media 
 

In dit hoofdstuk wordt het Social-Mediated Crisis Communication Model (SMCC) nader 

toegelicht. Het model integreert sociale mediakanalen in de bestaande kennis rond 

crisiscommunicatie. Het medium waarmee de informatie wordt verspreid speelt een belangrijke 

rol in het SMCC.  

 

2.1  Social-Mediated Crisis Communication Model 
 

Austin, Liu & Jin (2012) ontwikkelden het Social-Mediated Crisis Communication Model 

(SMCC) om tegemoet te komen aan de nood om sociale media te integreren in het SCCT. Ze 

stellen immers dat de meest gehanteerde modellen over crisiscommunicatie geen rekening 

houden met de invloed van het informatiemedium op het publiek. Coombs & Holladay (2009) 
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menen tenslotte dat het type medium de perceptie van crisisresponsstrategieën slechts in kleine 

mate beïnvloedt. Jin & Liu (2010) en Schultz, Utz, & Göritz (2011) beweren echter dat het 

mediumtype belangrijker is dan de crisisboodschap zelf.  

 

Een van de verschillen tussen crisiscommunicatie op sociale media en traditionele media is de 

reden waarom de media geconsulteerd worden. We zouden traditionele media gebruiken om 

ons te informeren en sociale media om informatie van binnenin te krijgen en te controleren hoe 

het met familie en/of vrienden gaat. Bovendien zouden sociale media sneller en diepgaander 

informatie verschaffen (Austin et al., 2012).  

 

Het SMCC-model onderscheidt drie soorten informatie-ontvangers: influential social media 

creators, social media followers en social media inactives. Een invloedrijke socialemediamaker 

publiceert crisisboodschappen voor volgers (followers). Wie niet actief is op sociale media 

(inactives), komt indirect met de crisisinformatie in aanmerking door mond-tot-mond-

communicatie met volgers en/of traditionele media die optreden als volger van 

socialemediamakers of andere volgers. Sociale media verspreiden informatie dus zowel op een 

directe als indirecte manier.  

 

Daarnaast omvat het SMCC-model vijf factoren die bepalen hoe in het licht van een crisis met 

die drie soorten ontvangers moet worden omgegaan: crisis origin, crisis type, infrastructure, 

message strategy en message form. De factoren zijn eigen aan één bepaalde organisatie. Crisis 

origin slaat op het feit of de crisis werd veroorzaakt door een probleem van binnenuit of door 

een externe factor buiten het bedrijf. De infrastructure van een organisatie geeft aan of een 

crisis wordt behandeld met universele, gecentraliseerde berichtgeving of met aangepaste, 

gelokaliseerde boodschappen. De strategie van een bericht doelt op de inhoud ervan en is 

vergelijkbaar met de strategieën van het SCCT. De vorm van een bericht ten slotte houdt in hoe 

de informatie de wereld werd ingestuurd, met andere woorden welk medium werd gebruikt. Tot 

slot geven we nog het schematisch overzicht van het SCCM-model.  
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Figuur 4 Het SCCM-model van Liu et al. (2012, p. 192)  

 

3.  Twitter  
 

Twitter is zowel een sociaal netwerk als een microblog. Het platform werd gelanceerd in 2006 

maar werd pas echt populair nadat het in 2009 voor alle andere media het nieuws van de 

vliegtuigcrash op de Hudsonrivier in New York bekendmaakte. Bijna 25% van de geverifieerde 

accounts behoort dan ook toe aan journalisten (Smith, 2016) en meer dan 85% van de 

onderwerpen op Twitter is voorpaginanieuws of van nature uit ‘persistent news’ (Kwak, Lee, 

Park & Moon, 2010, p.1). Het platform telt 310 miljoen maandelijks actieve gebruikers, van 

wie 80% de website raadplegen via hun mobiele telefoon (Smith, 2016). Deze cijfers wijzen 

erop dat Twitter een niet te verwaarlozen informatiekanaal is in tijden van crisis. Daarnaast 

biedt het platform ook interessante, winstgevende mogelijkheden voor bedrijven (Kaplan & 

Haenlein, 2010).  

 

Twitter is een voorbeeld van communicatiemiddelen die aangeduid worden met de term social 

awareness streams (SAS) (Naaman, Boase & Lai, 2010). Deze middelen hebben drie 

belangrijke kenmerken: de communicatie heeft een publiek karakter, is kort en vindt plaats in 

een sterk verbonden sociale omgeving. Typisch voor dergelijke omgevingen is dat informatie 

gedeeld en geconsumeerd wordt in uitgesproken online sociale netwerken (Naaman et al., 

2010). Twitter was revolutionair in die zin dat er in tegenstelling tot andere sociale netwerken 
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geen wederzijdse band noodzakelijk is. Je kunt volgen wie je maar wil en gevolgd worden door 

eender wie, zonder dat je zelf die personen moet volgen.  

 

Uitingen op Twitter worden tweets genoemd en kunnen slechts 140 tekens bevatten. 

Kenmerkend aan het medium zijn de hashtags (#), die voor, midden of in een tweet kunnen 

staan. Het zijn een soort van labels verbonden aan een uitspraak. Vaak is een hashtag een 

kernwoord dat de inhoud van een tweet omschrijft. Hashtags zijn ook erg interessant voor de 

wetenschap, omdat ze het begin vormen van searchable talk (Zappavigna, 2012, p. 1), wat 

toelaat dat eigen uitspraken gelinkt worden met die van anderen. Op die manier zouden 

gebruikers de verbinding met anderen die dezelfde waarden delen willen bevorderen en linken 

ze personen die elkaar nog nooit ontmoet hebben (Zappavigna, 2012).  

 

Gebruikers posten hoofdzakelijk om drie redenen: ze delen informatie, ze willen iets over 

zichzelf kwijt, of geven een mening al dan niet in de vorm van een klacht (Naaman et al., 2010).  

Over de rol van sociale media in ons zelfbeeld, in wederzijdse erkenning en de motieven om 

een post te plaatsen werd al veel geschreven, maar we gaan er hier niet dieper op in wegens de 

beperkte relevantie voor dit onderzoek.  

 

Twitter heeft gebruikers met verschillende sociale achtergronden, interesses en functies in de 

maatschappij, zoals politici, bekende sterren, bedrijven en journalisten (Pak & Paroubek, 2010). 

In dit onderzoek worden tweets van alle gebruikers bestudeerd, aangezien zij allen potentiële 

stakeholders zijn van een organisatie, hoewel dergelijk divers publiek generalisering kan 

bemoeilijken en voorzichtigheid bij het trekken van conclusies dan geboden is.  

 

4. Construal Level Theory (CLT) 
 

In hun publicatie Construal Level Theory of Psychological Distance (2010) stellen Trope & 

Liberman dat, wanneer we denken, er een psychologische afstand is tot hetgeen het object vormt 

van onze gedachten. Die afstand wordt bekeken vanuit het standpunt van de nadenkende 

persoon. Met andere woorden, een persoon die denkt, beschouwt zichzelf in het hier en nu als 

referentiepunt of vertrekpunt van waaruit die afstand wordt bekeken. Psychologische afstand is 

dus een subjectief gegeven. Anderzijds is het belangrijk in gedachten te houden dat afstand in 

deze theorie enkel beschouwd wordt tussen een object en zichzelf en dus niet tussen twee 

objecten.  
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Wanneer mensen nadenken over objecten, vormen ze constructen. Dat zijn mentale 

representaties van een object. Hoe verder een object verwijderd is, hoe abstracter we denken en 

hoe hoger het constructniveau van de mentale representaties. Omgekeerd geldt hetzelfde: hoe 

hoger het mentale constructniveau van ons denken, hoe groter we de psychologische afstand 

beschouwen. De wisselwerking tussen afstand en de constructniveaus is dus bidirectioneel. De 

constructniveaus bepalen de ‘mentale horizon’ (Trope & Liberman, 2010, p. 2) en zijn een 

middel om psychologische afstand te overbruggen, zodat we zowel over objecten dichtbij als 

veraf kunnen nadenken. De term ‘objecten’ omvat niet enkel voorwerpen, maar kan breder 

opgevat worden. Het gaat ook om de toekomst, het verleden, locaties, het standpunt van iemand 

anders, ideeën, alternatieven, hypothetische situaties, personen etc.  

 

In wat volgt wordt het CLT verder uitgediept. De volgende paragraaf bespreekt de vier 

dimensies die psychologische afstand bepalen, hun onderlinge verband en hun relatie tot 

psychologische afstand. Vervolgens worden constructniveaus verder uitgediept. Paragraaf 4.3. 

handelt over de relatie tussen constructniveaus en afstand en de laatste paragraaf van het 

hoofdstuk over CLT gaat dieper in op de karakteristieken van psychologische afstand.  

 

4.1  Dimensies  
 

Vier dimensies kunnen tot psychologische afstand leiden: tijd, ruimte, sociale afstand en 

hypotheticality. Trope & Liberman (2010) stellen dat alle vier de dimensies op dezelfde wijze 

beïnvloed worden door mentale constructniveaus en dat de niveaus op zich ook dezelfde 

invloed hebben op die dimensies. Dat wil zeggen dat dezelfde mentale processen aan de 

oorsprong liggen om constructen te vormen voor de verschillende soorten afstand en hoge, 

respectievelijk lage constructniveaus hetzelfde effect hebben op alle vier de dimensies.  

Bovendien zouden de vier soorten afstand hetzelfde effect hebben op voorkeuren, gedrag en 

voorspellingen en cognitief aan elkaar gelinkt zijn, omdat ze vanuit hetzelfde referentiepunt 

worden aanschouwd.  

 

Aangezien de vier dimensies hetzelfde verband hebben met mentale constructniveaus, kan 

gesteld worden dat ze een gemeenschappelijke relatie hebben tot psychologische afstand. Uit 

onderzoek (Bar-Anan, Liberman, Trope & Algom, 2007) blijkt immers dat stimuli waarvan de 

psychologische afstand overeenstemt sneller cognitief verwerkt worden. Zo zal bijvoorbeeld 
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een combinatie van een verre plaats met een grote afstand in de tijd sneller opgenomen en 

begrepen worden dan de combinatie met een nabije gebeurtenis. Daaruit werd geconcludeerd 

dat congruente stimuli een gemeenschappelijke noemer zouden hebben, namelijk 

psychologische afstand, die automatisch opgeroepen wordt, ook wanneer dat niet met iemands 

doel strookt. De afstand zou automatisch worden opgeroepen omdat die relevant is en afstand 

niet inherent vervat zit in de semantische betekenis van objecten. Een object is inherent goed 

of slecht, maar niet intrinsiek dichtbij of ver weg. Het gegeven dat de afstandsdimensies 

automatisch opgeroepen worden, ondersteunt de assumptie dat ze aan elkaar gelinkt zijn.  

 

Omdat de vier dimensies een gemeenschappelijke noemer hebben en aan elkaar gelinkt zijn, 

worden ze bijgevolg ook met elkaar geassocieerd. Zo zal een ver verwijderde plaats eerder de 

verre toekomst oproepen dan de nabije, personen met een grote sociale afstand tot degene die 

het construct vormt en gebeurtenissen met een kleinere waarschijnlijkheid om zich voor te doen. 

Zo vonden Wakslak & Trope (2008, in Trope & Liberman, 2010, p.6) bijvoorbeeld dat 

gebeurtenissen die onwaarschijnlijk zijn, verwacht worden veraf plaats te vinden, in de verre 

toekomst en met personen tot wie er een grote sociale afstand is. Er bestaat dus nog een andere 

link tussen de vier dimensies afgezien van het gemeenschappelijk referentiepunt, de 

gemeenschappelijke noemer en de gemeenschappelijke relatie tot constructniveaus, namelijk 

een associatief verband.  

 

Hoewel in de vorige alinea’s werd aangetoond dat de vier dimensies hetzelfde verband hebben 

tot constructniveaus en onderling sterk gerelateerd zijn, zou het kunnen dat ze toch in zekere 

mate van elkaar verschillen. Zo zouden bepaalde dimensies dominanter zijn dan andere. 

Ruimtelijke afstand oefent bijvoorbeeld een grotere invloed uit op tijdgerelateerde afstand dan 

omgekeerd (Boroditsky, 2000, 2001; Boroditsky & Ramscar, 2002). De tijdsperiode waarin de 

perceptie van afstand aangeleerd wordt, zou dat gegeven kunnen verklaren. Kinderen leren 

bijvoorbeeld eerder afstand in de ruimte in te schatten dan de probabiliteit van een gebeurtenis 

om zich voor te doen of sociale afstand tot anderen (Trope & Liberman, 2010). Een andere 

mogelijke oorzaak zou liggen in de mate van controle die we kunnen uitoefenen op de dimensie. 

We zijn immers wel in staat om ruimtelijke afstand te bepalen en wijzigen, maar kunnen niet 

reizen in de tijd. Sociale afstand en hypotheticality zijn dan weer gedeeltelijk te controleren. 

Ten slotte kunnen de dimensies ook verschillen met betrekking tot hun valentie. Wanneer 

temporele afstand vergroot, worden oordelen positiever, terwijl het omgekeerde zich voordoet 

wanneer ruimtelijke afstand groter wordt (Trope & Liberman, 2010).  
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4.2  Constructniveaus  
 

Constructen in een hoog mentaal niveau zijn ‘abstractere, meer coherente en superieure 

representaties’ (Trope & Liberman, 2010, p.2). Ze zijn schematisch, minder afhankelijk van de 

context en bevatten superieure kenmerken van objecten. Constructen in een laag niveau 

daarentegen zijn concreet, eerder ongestructureerd en afhankelijker van de context, wat context 

belangrijk maakt bij lage niveaus (Trope & Liberman, 2007). Om van een lager naar een hoger 

constructniveau over te schakelen, worden aspecten weggelaten die voor een abstracte 

representatie bijkomstig of niet relevant zijn en worden enkel de centrale kenmerken behouden. 

Ook details die niet stroken met de abstractie worden weggelaten. Bij een hoog constructniveau 

wordt immers informatie uit een laag niveau gereduceerd. Constructen in een laag niveau 

bevatten bijgevolg eerder bijkomstige kenmerken en zijn ondergeschikt aan hogere constructen. 

Voorts zouden concrete representaties in grotere mate opgebouwd zijn uit kenmerken van een 

object (Hill, Korhonen & Bentz, 2013). Dat kan verklaren waarom constructen in een laag 

niveau bijkomstige kenmerken bevatten en afhankelijker zijn van context. Ten slotte 

argumenteren laatstgenoemde onderzoekers dat de mate waarin een construct opgebouwd is uit 

kenmerken de concreetheid van dat construct bepaalt.  

 

Er zijn meerdere mogelijkheden om van een concrete representatie een abstracte te maken. Het 

doel van het abstraheren bepaalt welke abstracte representatie wordt gevormd, zodat enkel die 

aspecten worden behouden die relevant zijn voor het doel. Over abstracte constructen van 

objecten die hetzelfde doel dienen kan worden gesteld dat ze conceptueel dicht bij elkaar liggen. 

We verduidelijken even met een voorbeeld.  

 

Concreet  Abstract  

dwarsfluit  1. muziekinstrument 

   2. lang, cilindervormig voorwerp 

   3. buis met kleppen en gaten 

   4. voorwerp dat je uit elkaar kunt halen en gemakkelijk transporteren  

   5. blaasinstrument met een heldere klank 

 

Voor een concreet object ‘dwarsfluit’ bestaan er verschillende abstracte constructen. Bij het 

overschakelen naar de eerste representatie is info weggelaten over de grootte, het materiaal 
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waaruit het object gemaakt is, de manier waarop het bespeeld wordt, enz. Dat men met het 

object muziek kan maken, staat hier centraal. Wanneer iemand op zoek is naar een voorwerp 

met als doel ‘een geluid maken’, zal het eerste construct relevant zijn. Kijkt iemand echter naar 

het praktische aspect van een object, dan zal het vierde construct worden gevormd. Het feit dat 

het object gemakkelijk te transporteren is en uit elkaar te halen, is hier een centraal aspect. 

Andere, irrelevante info is weggelaten. Constructen die conceptueel dicht bij de eerste abstractie 

liggen, zijn bijvoorbeeld ‘toeter’, ‘bel’ of ‘rammelaar’. Ze worden immers voor hetzelfde doel 

gebruikt, namelijk ‘een geluid maken’. Of het dan om een langwerpig voorwerp gaat, of iets 

dat gemakkelijk transporteerbaar is, is bijkomstig. Ten slotte zal een detail als ‘nasale klank’ 

veranderen of weggelaten worden bij de vijfde abstractie, omdat het inconsistent is met de 

gevormde mentale representatie.  

 

Abstracte representaties kunnen bijgevolg voor interpretatie vatbaar zijn. Om die reden, en 

omdat overbodige informatie er niet in verwerkt is, zouden ze eenvoudiger zijn, ‘minder 

ambigu, coherenter, schematischer en prototypischer’ (Trope & Liberman, 2010). Trope & 

Liberman benadrukken echter wel dat representaties in een hoger constructniveau daardoor niet 

meteen vager of onduidelijker zijn, aangezien ze vaak een bepaalde stimulus benadrukken en 

de relatie tot andere stimuli. Zo slaat een ‘blaasinstrument met een heldere klank’ niet 

noodzakelijk op een dwarsfluit, maar beklemtoont het wel de relatie met andere 

blaasinstrumenten. Bijgevolg is abstraheren een combinatie van informatie weglaten en nieuwe 

informatie toevoegen aan de hand van kennis die in het geheugen is opgeslagen en 

gestructureerd.  

 

Tot slot kan nog worden vermeld dat constructen onderdeel uitmaken van een continuüm 

zonder begrenzing. Dat continuüm bestaat uit verschillende niveaus, wat impliceert dat er niet 

louter twee niveaus zijn (hoog en laag), maar ook verschillende tussenliggende. Bijgevolg zijn 

gradaties mogelijk in de representatie van een object.  

 

4.3  De relatie tussen constructniveau en afstand  
 

Eerder werd al vermeld dat er een wisselwerking bestaat tussen constructniveaus en 

psychologische afstand. Volgens de CLT stijgt namelijk het constructniveau naarmate de 

afstand tot een object verhoogt. Dat komt doordat hoge constructniveaus minder snel zouden 

veranderen dan lage constructniveaus wanneer de afstand kleiner wordt en gaat op voor alle 
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vier de dimensies. Aangezien constructen in een hoog niveau algemener zijn, worden ze met 

een grotere afstand geassocieerd. Omgekeerd geldt dus ook dat constructniveaus de afstand 

beïnvloeden. De associatie tussen constructniveau en afstand gebeurt automatisch.  

 

Bovendien wordt geponeerd dat wanneer een object in een hoog niveau wordt geactiveerd, dat 

niveau zal aanhouden, ook al is de kans klein dat er iets aan het object verandert en het dus 

beter geschikt is voor een laag constructniveau. Anderzijds zal bij een grote afstand eerder een 

hoog construct gevormd worden, hoewel bepaalde objecten zich daar niet altijd toe lenen (Trope 

& Liberman, 2010). Het wederzijds effect van constructniveau op afstand doet zich dus 

automatisch voor en is persistent.  

 

Trope & Liberman (2010) benadrukken dat hoewel er een relatie is tussen afstand en 

constructniveau, er een duidelijk verschil is tussen beide. Constructniveaus bepalen de 

processen die tot een bepaalde representatie leiden terwijl afstand de perceptie beïnvloedt over 

wanneer, waar, met wie en of die representatie zich voordoet. Psychologische afstand heeft 

bijgevolg een sterkere relatie met de afstand in tijd en ruimte tot een gebeurtenis dan met de 

eigenschappen van die gebeurtenis. Daarentegen zal een construct sterker gelinkt zijn aan de 

eigenschappen van een object dan aan de ruimte- en tijdsafstand tot het referentiepunt.  

 

Ten slotte zou volgens de CLT de relatie tussen objecten in eenzelfde constructniveau even 

sterk moeten zijn in vergelijking met de relatie tussen objecten in een ander niveau. Trope & 

Liberman (2010) suggereren echter dat er een sterkere relatie zou zijn tussen dichtbije objecten 

dan tussen objecten in een hoger constructniveau, omdat objecten dichtbij meer 

gemeenschappelijk zouden hebben en zich dichter bij het egocentrisch referentiepunt bevinden.  

 

Het effect van constructniveau op afstand en vice versa beïnvloedt visuele perceptie, 

categorisatie, de identificatie van acties en de perceptie van personen (Trope & Liberman, 

2010). Hoe deze factoren precies beïnvloed worden, wordt hieronder kort uitgelegd.  

 

- Visuele perceptie: een grote psychologische afstand in tijd, ruimte en sociale afstand 

bevordert het herkennen van verre objecten en belemmert de herkenning van objecten 

dichtbij (Navon, 1977; Liberman & Förster, 2009). Omgekeerd geldt ook dat ‘globale 

verwerking’ van visuele stimuli zorgt voor een grotere afstandsinschatting tegenover 

‘lokale verwerking’ (Liberman & Förster, 2009; Trope & Liberman, 2010, p.9) en een 
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lagere inschatting van probabiliteit (Wakslak & Trope, 2009, experiment 4b). Grote 

afstand bevordert voorts het herkennen van een gestalt (Förster et al., 2004; Wakslak, 

Trope, Liberman & Alony, 2006; Smith & Trope, 2006).  

- Categorisatie: Bij een grotere psychologische afstand worden objecten in bredere 

categorieën ingedeeld (Liberman, 2002, experiment 1). Specifieke categorieën 

stimuleren dan weer een kleine mentale afstand (Wakslak & Trope, 2009).  

- Identificatie van acties: verschillende onderzoeken (inter alia Liberman & Trope, 

1998; Fujita, Trope, Liberman & Levin-Sagi, 2006; Liviatan, Trope & Liberman, 2008) 

wezen uit dat grote afstand ertoe leidt dat acties in een hoog constructniveau worden 

gerepresenteerd. Een actie in een hoog niveau beschrijft eerder waarom een actie wordt 

uitgevoerd, terwijl een laag constructniveau aangeeft hoe de actie gebeurt. Bijgevolg 

geldt dat wanneer acties gerepresenteerd worden in termen van ‘waarom’ er een grotere 

psychologische afstand gecreëerd wordt dan wanneer een omschrijving aanwezig is 

over hoe de actie wordt uitgevoerd (Liberman, McCrea & Sherman, 2007; Stephan, 

Liberman & Trope, 2010). Meer uitleg over hoe werkwoorden (en adjectieven) het 

constructniveau beïnvloeden volgt in hoofdstuk 5. Ook het omgekeerde effect is bij de 

identificatie van acties merkbaar: psychologische afstand genereert abstractere taal in 

de beschrijving van acties.  

- Perceptie van personen: volgens de correspondence bias van Gilbert en Malone 

(1995) wijzen we anderen hun gedrag automatisch toe aan hun karakter, aard en 

gewoonten, ook al wanneer dat gedrag gevormd wordt door de situatie waarin iemand 

zich bevindt. Wanneer iemand bijvoorbeeld geld geeft aan een bedelaar, denken we 

automatisch dat het om een intrinsiek goed persoon gaat met een vrijgevig karakter en 

empathie voor de medemens. Het kan echter dat die persoon net in een vrijgevige bui 

was, de lotto had gewonnen of loonsverhoging had gekregen. In dat geval leidden 

situationele factoren tot de gift. De correspondence bias houdt een neiging in om gedrag 

te beschrijven in hoge constructen (Fiedler, Semin, Finkenauer & Berkel, 1995). 

Bijgevolg leidt een hogere psychologische afstand tot meer correspondence bias en zou 

de perceptie van personen op basis van hun aard wederom afstand creëren. Ook hoe we 

de eigen persoon zien, hangt af van psychologische afstand, hoewel nog niet voor alle 

dimensies onderzocht werd wat hun invloed is op het zelfbeeld.  
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4.4  Eigenschappen van psychologische afstand 
 

Trope & Liberman (2010, p.6) stellen dat psychologische afstand tot een object eerder het 

verloop van een ‘concave, logaritmische functie’ volgt en niet zozeer een ‘lineaire functie’. Dat 

wil zeggen dat de afstand tot een object dichtbij gevoeliger is voor veranderingen dan de afstand 

tot een ver object. Wanneer een nabij object zich verder bevindt dan ervoor, zal de 

psychologische afstand in grote mate veranderen. Wanneer een veraf object daarentegen 

dichterbij komt of nog verder weg verschuift, zal de afstand slechts licht wijzigen. Trope & 

Liberman baseerden zich voor deze assumptie op onderzoek naar hoe deelnemers de 

tijdsafstand inschatten tot toekomstige gebeurtenissen (Zauberman, Kim, Malkoc & Bettman, 

2009) en onderzoek naar hoe gevoelig een egocentrisch referentiepunt is voor schattingen van 

ruimtelijke afstand (Holyoak & Mah, 1982), maar suggereren dat de functies die de relatie 

beschrijven tussen de vier dimensies en psychologische afstand nog verder onderzocht moeten 

worden.  

 

Ten tweede veronderstellen Trope & Liberman (2010) dat de combinatie van afstanden tot 

eenzelfde object een invloed heeft op de psychologische afstand tot dat object. Wanneer een 

object volgens een van de dimensies dichtbij is, zal een verandering op een van de andere 

dimensies een grotere invloed hebben op de psychologische afstand tot dat object terwijl de 

afstandswijziging tot een veraf object kleiner zou zijn. Zo zou bijvoorbeeld eenzelfde temporele 

afstandswijziging een sterkere invloed hebben op psychologische afstand wanneer het een 

object betreft dat nabij is in de ruimte tegenover een veraf object. Deze assumptie werd echter 

nog niet onderzocht.  

 

5. Factoren die het mentale constructniveau bepalen  
 

In dit hoofdstuk worden elementen besproken die de mate van psychologische afstand bepalen. 

Een theoretisch kader wordt opgebouwd dat later gehanteerd zal worden om de voorbeelden 

van crisiscommunicatie die in deze masterproef onderzocht worden te coderen volgens 

constructniveau. Eerst wordt ingegaan op het onderscheid tussen abstracte en concrete 

begrippen, waarna andere elementen worden behandeld die van belang zijn voor het bepalen 

van het constructniveau.  
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5.1  Abstract versus concreet 
 

Allereerst is het belangrijk een onderscheid te maken tussen abstracte en concrete objecten, 

aangezien dat het kenmerk is van constructniveaus dat het gemakkelijkst te observeren is. 

Concrete woorden zijn bijvoorbeeld tastbare dingen zoals kat, huis en boom. Abstracte 

concepten zijn veelal niet-voelbare begrippen zoals vriendschap, liefde, ouderdom en oorlog.  

 

Volgens Hill et al. (2013) worden abstracte concepten met een groter gamma aan andere 

concepten geassocieerd, maar is de associatie tussen concrete concepten sterker. Bovendien 

zouden concrete representaties in grotere mate gebaseerd zijn op de kenmerken van een object 

dan abstracte representaties. De onderzoekers stellen dat de mate waarin een construct 

gebaseerd is op kenmerken van een object een maatstaf is voor de concreetheid van dat object. 

Crutch, Connell & Warrington (2007) menen dat de representatie van een abstract woord 

voornamelijk bestaat uit associaties met andere woorden. Representaties van concrete woorden 

zouden daarentegen gebouwd zijn op de taxonomische gelijkenissen tussen begrippen. Het 

onderscheid wordt bij hen dus gemaakt volgens associaties enerzijds en overeenkomsten 

anderzijds. Ook Wiemer-Hastings & Xu (2005) vonden dat abstracte representaties minder 

kenmerken bevatten dan concrete en dat die kenmerken minder specifiek zijn. Daarenboven 

zouden abstracte begrippen meer verwijzingen bevatten naar subjectieve ervaringen. Dat komt 

overeen met de eerdere aanname dat de betekenis van abstracte begrippen zou voortvloeien uit 

(associaties met) andere woorden en het gebruik van het abstract begrip in de context. Abstracte 

concepten zouden dus verbaal aangeleerde informatie omvatten en concrete begrippen 

perceptuele kenmerken (Noppeney & Price, 2004). Brysbaert, Stevens, De Deyne, Voorspoels 

& Storms (2014) en Brysbaert, Warriner & Kuperman (2010) gebruiken in hun onderzoek 

hoofdzakelijk de dimensies ervaringsgebaseerd (voor concrete woorden) versus taalgebaseerd 

(voor abstracte begrippen) om woorden een score te geven op concreetheid. Daarbij wijst 

ervaringsgebaseerd echter niet op het feit dat de betekenis wordt afgeleid uit subjectieve 

ervaringen. Wiemer-Hastings & Xu (2005) beweerden immers dat dat kenmerkend is voor 

abstracte begrippen. Met ervaringsgebaseerd wordt wel bedoeld dat een begrip kan 

waargenomen worden met de zintuigen. Daarnaast zouden concrete begrippen reëel zijn en 

kunnen ze worden uitgelegd door iets te tonen, terwijl dat bij abstracte begrippen enkel gaat 

door ze te omschrijven (taalgebaseerd). Ook Spreen & Schultz (1966) maken het onderscheid 

door te bepalen of iets kan waargenomen worden door de zintuigen (concreet) of niet (abstract). 

Andere parameters die bepalen hoe concreet een woord is, zijn o.a.: vertrouwdheid, leeftijd 
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waarop het begrip werd aangeleerd, de mate waarin iets voor te stellen is, mate waarin het 

begrip context oproept (Della Rosa, Catricalà, Vigliocco, & Cappa, 2010), woordlengte, 

‘hypernymy level’ (Feng, Cai, Crossley & McNamara, 2011), en lexicale en syntactische 

kenmerken (Hill et al., 2013). 

 

Verschillende onderzoeken hebben zich dus al gewijd aan het definiëren van kenmerken voor 

abstracte dan wel concrete begrippen. Het onderscheid tussen abstract en concreet voelen we 

echter vooral intuïtief aan (Caramelli, Setti & Maurizzi, 2004). Wetenschappers die de invloed 

van abstracte versus concrete concepten onderzoeken gebruiken niet zozeer woorden om dat 

onderscheid te maken, maar veelal cognitieve taken of testen. Participanten moeten dan 

bijvoorbeeld oplossingen naar voren dragen voor een analytisch probleem, het onderscheid 

maken tussen een afbeelding en een woord, of zinnen aanvullen. Een andere, vaak gebruikte 

methode is dan weer het onderscheid tussen het hoe en waarom van een actie (zie 5.2, element 

e). Studies die een woordenlijst hanteren van abstracte en concrete begrippen, kiezen die 

woorden at random binnen bepaalde categorieën (bv. vervoersmiddelen, dieren, fruit, etc.) (i.a. 

Caramelli et al., 2004). Over de gekozen woorden wordt niet uitgeweid. Daarenboven werd een 

corpus van concrete en abstracte begrippen tot dusver niet gevonden, enkel lijsten met een 

selectie begrippen die een score kregen voor concreetheid of abstractheid. Rekening houdend 

met het bovenstaande is het dus niet evident een betrouwbare, valabele indeling te maken die 

zich leent tot het onderzoeksdesign van deze masterproef. Bovendien zijn er meerdere 

elementen van belang dan de dichotomie abstracte versus concrete woorden om het 

constructniveau van een bericht te bepalen. Op die elementen wordt in de volgende paragraaf 

dieper ingegaan.  

 

5.2  Andere elementen  
 

Verdere uitleg over andere elementen die psychologische afstand beïnvloeden bevindt zich 

onder de tabel. De eerste vier factoren zijn vanzelfsprekend: ruimte, tijd, sociale afstand en de 

waarschijnlijkheid van een gebeurtenis om zich voor te doen. Het zijn immers de vier dimensies 

die psychologische afstand bepalen.  
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 Element  Hoog constructniveau Laag constructniveau 
a Situering in de ruimte veraf  dichtbij 
b Situering in de tijd veraf dichtbij 
c Sociale afstand hoge afstand lage afstand 
d Waarschijnlijkheid/probabiliteit lage waarschijnlijkheid dat een 

gebeurtenis zich voordoet 
hoge waarschijnlijkheid dat een 
gebeurtenis zich voordoet 

e  Actie  waarom 
gemakkelijk gehandhaafd 

hoe 
gemakkelijk verstoord 

f Centraliteit aspect staat centraal  aspect is minder centraal 
g Subordinatie  minder afhankelijk van lager 

niveau 
afhankelijker van hoger niveau 

h Taalgebruik beleefd, formeel, normatief, 
passief 

spreektaal, informeel, idiomatisch, 
emotief  

i Toewijzing van gedrag aan de persoonlijkheid aan de situatie 
j Wenselijkheid vs. haalbaarheid 

van een actie 
wenselijke aspect staat centraal haalbare aspect is het belangrijkst 

k Mogelijkheid om in te beelden moeilijk makkelijk 
l Context niet belangrijk belangrijk 
m Coherentie coherent, schematisch niet coherent 

Tabel 1 Variabelen die het constructniveau beïnvloeden 

a) Met het oog op hetgeen het onderwerp uitmaakt van de communicatie in deze masterproef, 

namelijk crisissen, kunnen we stellen dat crisissen die zich afspelen in België of Nederland 

dichtbij zijn, aangezien enkel Nederlandstalige tweets worden verzameld om het sentiment 

te bepalen (zie Hoofdstuk 8 Methodologie). Crisissen met een oorsprong in andere landen 

zijn dan vanzelfsprekend veraf. Niet alleen de plaats waar een crisis zich afspeelt geeft een 

indicatie voor ruimtelijke afstand. Ook namen van steden en streken die een verband houden 

met de gebeurtenissen (e.g. een vliegtuigcrash boven Dubai met een vliegtuig van een 

Belgische luchtvaartmaatschappij), en organisaties of instellingen gebonden aan een 

bepaalde plaats (e.g. het U.S. Congress, het Vlaamse Gewest) bepalen de ruimtelijke afstand.  

b) Indicaties voor situering in de tijd zijn vrij eenvoudig waar te nemen. De uitdaging in het 

bepalen of iets veraf of dichtbij is, ligt bijgevolg vooral in de keuze van het referentiepunt. 

Eenzelfde tijdstip kan immers veraf of dichtbij zijn afhankelijk van wat er zich op dat 

moment afspeelt. Stel dat er bijvoorbeeld een evacuatie plaatsvond en de bewoners de week 

nadien pas weer in hun woning kunnen, dan is dat veraf. Gaat het echter om het bouwen van 

een nieuwe woning en kunnen de bewoners er de week nadien intrekken, dan is dat dichtbij. 

Temporele afstand is dus situatiegebonden. Aangezien onverwachte, onaangename situaties 

eigen zijn aan crisissen, kunnen we argumenteren dat gisteren, vandaag en morgen dichtbij 

zijn in dergelijke situaties, maar overmorgen of volgende week niet.  
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c) Sociale afstand wordt bepaald door de verhouding die iemand heeft tot iemand anders. De 

afstand is klein tot vrienden, kennissen en familie, maar groot voor onbekenden, vijanden en 

mensen die in zekere zin hoger staan in een hiërarchie of een zeker aanzien hebben. Zo zullen 

functietitels en namen van organisaties waarvan iemand geen lid is een hoge afstand 

opwekken alsook vakterminologie. Het persoonlijk voornaamwoord ‘we/wij’ leidt dan weer 

tot een kleine afstand.  

d) Voorbeelden ter indicatie van waarschijnlijkheid zijn: zou/zal, wellicht, misschien, 

waarschijnlijk, het is mogelijk, indien, als, zeker etc.  

e) Wanneer acties in verschillende abstractieniveaus gerepresenteerd kunnen worden, ontstaat 

een hiërarchie waarbij een hoger niveau verklaart waarom een actie plaatsvindt, terwijl een 

onderliggend niveau verduidelijkt hoe de actie verloopt. Hogere niveaus geven dan meer 

info over de ‘algemene betekenis en valentie van de actie’ maar verduidelijken minder over 

het type actie, objecten die erbij betrokken zijn en de context waarin de actie plaatsvindt 

(Trope & Liberman, 2010, p.3). Trope & Liberman gebruiken als voorbeeld ‘studeren voor 

een examen’ waarbij ‘het goed doen’ een abstractere representatie is die verklaart waarom 

iemand studeert voor een examen en ‘een handboek lezen’ een onderliggende representatie 

die verklaart hoe iemand dat doet.  

Bovendien zou volgens de Action Identification Theory (Vallacher & Wegner, 1987) een 

hoger constructniveau ook duiding kunnen geven over het resultaat en de implicaties van 

een actie, wat aansluit bij het waarom van een actie. Het onderscheid tussen een hoog en 

laag constructniveau kan volgens die theorie gemaakt worden met een door-constructie. Zo 

kan iemand proberen een kennis te bereiken (hoog niveau, waarom) door die te bellen (lager 

niveau). Het bellen zelf gebeurt dan weer door toetsen in te drukken (laag niveau, hoe). 

Context zou er daarenboven voor zorgen dat acties in een hoger niveau worden 

gerepresenteerd, omdat het info geeft over het effect en de implicaties van een actie. Dat 

geldt echter enkel wanneer de betekenis van een actie nog niet helemaal duidelijk is, 

bijvoorbeeld wanneer je niet weet waarom iemand een gesprek aanknoopt. Daarnaast kan 

context ook leiden tot een lager niveau als het bijvoorbeeld de actie verstoort, inconsistentie 

teweegbrengt of voor verwarring zorgt over het effect van de actie.  

Het constructniveau van een actie zou als gevolg ook voortvloeien uit de mate waarin een 

actie gevoelig is voor verstoring, waarbij een actie die gemakkelijk verstoord wordt in een 

lager niveau gerepresenteerd wordt en een actie die niet gemakkelijk verstoord wordt in een 

hoog niveau. De mate waarin een actie gemakkelijk gehandhaafd blijft, wordt bepaald door 

vijf factoren: moeilijkheid van de actie, vertrouwdheid, complexiteit (variëteit aan middelen 
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en subacties), de tijd die nodig is om de actie uit te voeren en de tijd nodig om de actie te 

leren. Hoe moeilijker, minder vertrouwd, complexer, en meer tijd nodig, hoe lager het 

constructniveau. Ten slotte vermelden ook Vallacher & Wegner (1987) dat een hoger 

constructniveau het algemene doel van een actie beschrijft (het waarom) en de lagere niveaus 

het hoe van een actie, zoals in andere onderzoeken gesteld wordt. Bij het coderen van acties, 

kan ook rekening gehouden worden met de indeling van Semin & Fiedler, het Linguistic 

Category Model (1988, zie verder in deze paragraaf).  

f) Een aspect dat centraal staat in de representatie van een object zal eerder een hoog 

constructniveau hebben dan een laag. Om te kijken of een element centraal staat, kun je het 

veranderen. Wanneer de betekenis van het object veel verandert, is het aspect dat veranderd 

werd een centraal aspect. (Trope & Liberman, 2010). Bij de zoektocht naar een nieuwe 

woning zal het type vastgoed bijvoorbeeld centraler staan dan de locatie ervan. Immers, 

het object ‘nieuwe woning’ verandert meer wanneer het type wijzigt (e.g. studio, 

appartement, villa) dan wanneer de locatie verandert.  

g) De betekenis van een aspect met een laag constructniveau is afhankelijker van hogere 

aspecten dan omgekeerd. (Trope & Liberman, 2010). Bedenk bijvoorbeeld dat bij de 

uitnodiging voor een vergadering de locatie afhankelijk is van de reden om te vergaderen. 

Die laatste wordt immers slechts belangrijk wanneer het noodzakelijk is dat je de 

vergadering bijwoont. Is dat niet het geval, dan is de locatie minder belangrijk. De reden 

om te vergaderen blijft echter steeds belangrijk, ook wanneer de locatie wijzigt.  

h) In een onderzoek (Stephan et al., 2010) naar de relatie tussen sociale afstand enerzijds en 

afstand in tijd en ruimte anderzijds werd gevonden dat normatieve, beleefde taal 

geassocieerd werd met personen veraf in tijd en ruimte, tegenover het gebruik van 

spreektaal en informele taal. Het onderzoek werd gebaseerd op Brown & Levinson (1987) 

die stelden dat beleefdheid sociale afstand kan creëren of handhaven. In een ander 

onderzoek van Stephan et al. (2010) werd de omgekeerde relatie onderzocht, namelijk het 

effect van afstand in tijd en ruimte op taalgebruik. Daaruit werd geconcludeerd dat 

beleefdere instructies werden opgesteld wanneer ze gelezen zouden worden in de verre 

toekomst vergeleken met de nabije en wanneer ze gericht waren naar personen veraf in 

tegenstelling tot nabije personen. Een beleefde of formele tekst zal dus gepercipieerd 

worden in een hoger constructniveau. Bovendien geeft Van Dale het woord ‘afstandelijk’ 

als synoniem voor formeel.  

Voorbeelden van beleefd en formeel taalgebruik in het Nederlands zijn: u, dank u wel, geen 

dank, met genoegen, met hoogachting, bij voorbaat dank, dientengevolge, mits, gezien, etc. 
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Verder zijn idiomatische uitdrukkingen veelal informeel en creëert het passief afstand. De 

passieve vorm wordt immers aangeraden voor academische teksten, omdat het vaak als 

onpersoonlijk wordt beschouwd en de handelende persoon buiten beschouwing laat. 

Wanneer op gevoelens en emoties wordt ingespeeld, zoals vaak in journalistieke teksten, 

kunnen we dat ten slotte beschouwen als informeel.  

Formeel taalgebruik in Engelstalige crisisberichten kunnen vrij eenvoudig opgemerkt 

worden, aangezien veel formele Engelse woorden afgeleid zijn van het Frans (e.g. continue, 

consult, discuss, introduce). Phrasal verbs (vaste combinaties van werkwoorden met een 

voorzetsel) daarentegen zijn eerder informeel: make out, take away, break up, etc.  

i) Gedrag kan toegeschreven worden aan iemands karakter of aan de situatie waarin iemand 

zich bevindt. Volgens de correspondence bias (Gilbert & Malone, 1995, zie eerder) zouden 

we geneigd zijn gedrag toe te schrijven aan persoonlijke kenmerken.  

In het licht van de Construal Level Theory kunnen we stellen dat situationele kenmerken 

die bepaald gedrag kaderen eigen zijn aan een laag constructniveau, omdat rekening wordt 

gehouden met de context. Wanneer gedragingen worden toegewezen aan iemands 

persoonlijkheid, wijst dat op een hoog constructniveau. Dan wordt er immers 

gegeneraliseerd (Trope & Liberman, 2010). Situationele kenmerken die een actie 

nuanceren of verduidelijken lijken in de context van crisiscommunicatie een relevant 

element om alert voor te zijn.  

j) De CLT stelt dat de uitkomst van een actie, het doel, het wenselijke, een kenmerk is van 

een hoog constructniveau terwijl de manier om dat te bereiken eigen is aan een laag 

constructniveau. De wenselijkheid van een actie zal dus centraler staan dan de haalbaarheid 

ervan bij grote psychologische afstand. Dat komt overeen met het waarom en het hoe van 

een actie (zie e).  

k) Concrete woorden zijn makkelijker in te beelden dan abstracte (inter alia Altarriba, Bauer 

& Benvenuto, 1999; Schwanenflugel, Akin & Luh, 1992).  

l) In paragraaf 4.2 hierboven werd eerder vermeld dat context belangrijk is bij lage 

constructniveaus, terwijl dat bij hogere niet het geval is (Trope & Liberman, 2010).  

m) Abstracte representaties zijn coherent en schematisch vergeleken met concrete 

representaties (Trope & Liberman, 2010). Over het algemeen wordt aangenomen dat een 

tekst coherent is of cohesie bevat wanneer die signaalwoorden bevat, en duidelijke 

verwijswoorden en voornaamwoorden. Dergelijke begrippen kunnen dus wijzen op een 

hoger constructniveau.  
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We kunnen voor dit onderzoek ook gebruik maken van het Linguistic Category Model (zie 

Figuur 5) uit Semin & Fiedler (1988) waarin werkwoorden en adjectieven worden ingedeeld 

volgens de cognitieve inferenties die ze oproepen en de cognitieve processen die nodig zijn om 

ze te begrijpen. Descriptive action verbs zijn het meest concreet. Ze verwijzen eenduidig naar 

een enkele gebeurtenis en de context is bij deze werkwoorden onontbeerlijk. Interpretive action 

verbs liggen tussen een hoog en een laag constructniveau in. Ze verwijzen naar een algemene 

klasse, wat eerder wijst op een hoog constructniveau. Bovendien is interpretatie van deze 

werkwoorden mogelijk. Anderzijds houden ze een enkele gebeurtenis in met een duidelijk 

begin en einde. State action verbs beschrijven in plaats van de actie zelf een emotie of toestand 

die eruit volgt en refereren naar een categorie. Bovendien wordt de veroorzakende actie niet 

gespecificeerd. Aangezien ze naar niet-tastbare objecten verwijzen en niet erg specifiek zijn, 

kunnen ze als constructen in een hoog niveau worden beschouwd. Ook state verbs verwijzen 

naar een toestand (mentaal of emotioneel) waarin iemand zich bevindt. Ze bevatten een 

abstractie van een enkele gebeurtenis. Adjectieven ten slotte zijn uitermate abstract en hebben 

geen context, wat wijst op een hoog constructniveau.  

 

 
Figuur 5 Het Linguistic Category Model uit Semin & Fiedler (1991, p. 5)  
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Tot slot is er ook nog de indeling die Catricalà et al. (2014) gebruiken op basis van semantische 

categorieën (zie Figuur 6). Het dient te worden opgemerkt dat niet alle variabelen bruikbaar 

zijn in dit onderzoek, aangezien voor deze masterproef niet met afbeeldingen wordt gewerkt, 

enkel met tekst. De variabelen die kunnen worden toegepast zijn:  

 

- Typicality: concepten kunnen tot concrete (bv. voorwerpen of dieren) of abstracte 

semantische categorieën (zoals gevoelens of eigenschappen) behoren.  

-  Familiarity: concrete objecten voelen vertrouwder aan dan abstracte.  

- Word frequency: concrete begrippen komen vaker voor in geschreven tekst dan 

abstracte. 

- Age of acquisition: concrete woorden worden vroeger aangeleerd.  

 

 
Figuur 6 Indeling van abstracte en concrete objecten volgens Catricalà et al. (2004, p. 274) 

 

6. Sentiment en sentimentanalyse 
 

Liu (2017) definieert sentiment als volgt: “Sentiment is the underlying feeling, attitude, 

evaluation, or emotion associated with an opinion.” Sentiment hangt dus samen met een 

mening. Merk op dat in bovenstaande definitie geen onderscheid wordt gemaakt tussen attitude, 

gevoel, en evaluatie, terwijl dat in marketingliteratuur vaak wel het geval is.  
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Dezelfde auteur voorzag ook in een definitie voor sentimentanalyse: “Sentiment analysis, also 

called opinion mining, is the field of study that analyzes people’s opinions, sentiments, 

evaluations, appraisals, attitudes, and emotions towards entities such as products, services, 

organizations, individuals, issues, events, topics, and their attributes.” Uit de definitie zijn twee 

belangrijke zaken op te maken:  

1. Sentimentanalyse is niet enkel bedoeld om sentiment te extraheren, maar ook meningen, 

evaluaties, attitudes, emoties en beoordelingen.  

2. Verschillende zaken kunnen het onderwerp uitmaken van de analyse: producten, 

diensten, organisaties, personen, evenementen enz. en hun bijhorende attributen. Het 

kan dus ook gaan om niet-materiële zaken zoals merken en bedrijfsreputaties.  

Volgens Peslak (2017) heeft sentimentanalyse als doel het gevoel in geschreven of andere 

vormen van communicatie en kwalitatieve data te extraheren en in een meetbare eenheid om te 

zetten. Eenvoudig gesteld bepalen dergelijke tools automatisch of een bericht positief of 

negatief is en wordt een maat toegekend die de mate van positief of negatief zijn uitdrukt, zodat 

een vorm van vergelijking mogelijk wordt. Peslak (2017) vermeldt ook andere vormen van 

communicatie en kwalitatieve data. Wetenschappers proberen immers tools te ontwikkelen om 

sentiment te halen uit o.a. video’s, foto’s en snaps op snapchat.  

Behalve het analyseren van een zin of tekst, kan ook een paragraaf of een heel document 

onderzocht worden. Een tekst kan immers meerdere meningen bevatten over hetzelfde object, 

of over verschillende objecten. Daarin ligt gedeeltelijk het nut van aspectextractie (zie 6.3). 

Sentimentanalyse kan daarnaast ook ingezet worden om documenten met elkaar te vergelijken 

op basis van hun sentiment om zo gelijkaardige of overeenstemmende documenten te 

herkennen.  

In de vakliteratuur worden de termen opinion mining en sentiment analysis door elkaar 

gebruikt, hoewel ze in se van elkaar verschillen. Opinion mining wordt immers gehanteerd om 

polariteit op te sporen, terwijl sentimentanalyse ontworpen is om emoties te herkennen. Omdat 

sentimentanalyse echter vaak gebruikt wordt om polariteit te detecteren, worden de termen 

veelal met elkaar verwisseld. Bovendien maken beide methoden gebruik van data mining en 

tools voor natuurlijke taalverwerking (Cambria, Schuller, Xia & Havasi, 2013). Ook in deze 

masterproef worden de termen door elkaar gebruikt.  
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6.1  Hoe werkt sentimentanalyse?  
 

Om polariteit te bepalen zijn er drie verschillende methodes: lexicaal, automatisch lerend en 

aspect based. Lexicongebaseerde systemen maken gebruik van woordenlijsten of zogenaamde 

sentimentwoordenboeken waarvan de woorden manueel een bepaald sentiment kregen 

toegewezen. Die woordenlijsten worden dan toegepast op de te analyseren tekst. Automatisch 

lerende systemen bevatten elementen die manueel gelabeld werden en vervolgens worden 

toegepast aan de hand van lerende probabilistische algoritmes of lerende modellen. Ten slotte 

bestaat er ook aspect based software die een tekst analyseert op basis van de attributen die het 

bevat.  

 

6.2  Toepassingen  
 

De toepassingen van opinion mining en sentimentanalyse zijn legio. Ten eerste worden de tools 

vaak gebruikt voor marketingdoeleinden. Zo kunnen ze inter alia helpen om reviewsites en 

klantenrelaties te onderhouden. Ze zijn ook een middel voor bedrijven om te onderzoeken wat 

de percepties zijn van hun merken of van een nieuw product. Daarnaast wordt automatische 

sentimentdetectie ook gebruikt om spam te herkennen. (Cambria et al., 2013) en kunnen de 

toepassingen zelfmoordneigingen en cyberpesten opsporen. Op basis hiervan zou 

geargumenteerd kunnen worden dat de technologieën dus ook maatschappelijk nut hebben. Ten 

derde worden sentimentanalyse en opinion mining ook gebruikt om beurskoersen te voorspellen 

en voor politieke doeleinden. Ze stellen onderzoekers bijvoorbeeld in staat verkiezingsuitslagen 

te voorspellen en het effect van verkiezingscampagnes te meten. Tot slot worden de 

toepassingen nog ingezet voor onderwijs, kwaliteitsvolle gezondheidszorg, mentale 

gezondheid, prestatieverbetering bij studenten (Peslak, 2016) en managementwetenschappen 

(Liu, 2017).  

 

6.3  Beperkingen  
 

Opinion mining en sentimentanalyse bouwen op artificiële intelligentie en hoewel hun gebruik 

reeds diverse praktische toepassingen kent, zijn er nog een aantal uitdagingen in het 

onderzoeksdomein die in dit hoofdstuk besproken worden.  
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Allereerst is artificiële intelligentie er tot op heden nog niet in geslaagd anaforenresolutie 

computergestuurd uit te voeren. In de volgende zinnen “Tim koopt een boek. Hij leest graag 

boeken. Het is nu van hem.“ weet een computer niet dat hij en hem naar Tim verwijst. Ook 

negaties kunnen voor problemen zorgen (zie 6.5). Een computer is ook niet altijd in staat namen 

te herkennen. Wanneer het bijvoorbeeld gaat over Salmon of Lily, kan artificiële intelligentie 

niet onderscheiden of het om vis en een bloem gaat of om een meisje en een verkeerde 

schrijfwijze van de naam van een Brits parlementslid. Hetzelfde probleem duikt op bij 

homoniemen zoals arm en bank (Chiclana, Carter & Appel, 2015). Subjectiviteitsherkenning 

en aspectextractie (Cambria, Das, Bandyopadhyay & Feraco, 2017) vormen andere uitdagingen 

in het onderzoeksgebied. Laatstgenoemde term verwijst naar het herkennen van wat precies het 

onderwerp (aspect) uitmaakt in een tekst, waarover een mening werd gevormd. Dat kan helpen 

om in reviews na te gaan wat de positieve en negatieve elementen zijn. Ten slotte kan 

natuurlijke taalverwerking ook nog problemen ondervinden met emoticons, uitdrukkingen en 

sarcasme. Veel applicaties die ontwikkeld werden voor Twitter kunnen tegenwoordig wel al 

emoticons verwerken.  

 

6.4  Twitter en sentimentanalyse 
 

Aangezien Twitter een platform is voor opiniemakers en sinds 2009 steeds meer mensen hun 

mening delen op het platform, leent het zich uitstekend tot sentimentanalyse. Aan de hand van 

Twitter kan immers op een snelle en effectieve manier de mening van het publiek gemeten 

worden voor sociale- en marketingdoeleinden (Khan, Atique & Thakare, 2011). 

Sentimentanalyse op Twitter heeft dan ook verschillende toepassingen. Zo wordt het specifiek 

gehanteerd om verkiezingsuitslagen en stemgedrag te voorspellen, klachten te behandelen en 

andere toepassingen eerder genoemd (zie 6.2). Aangezien de microblog specifieke kenmerken 

heeft (korte boodschappen, hashtags, afkortingen, smileys etc.), werden een aantal nieuwe of 

aangepaste methodes ontwikkeld om sentimentanalyse op Twitter accurater te maken.  

 

6.5  Werkwijze van de sentimentanalyse  
 

In dit hoofdstuk wordt de werkwijze behandeld van de software die werd ingezet voor dit 

onderzoek. Geanalyseerde tekst wordt achtereenvolgens aan de volgende stappen onderworpen: 
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part-of-speech tagging, lemmatisatie, polariteitsbepaling en het bepalen van negatie en 

versterkers. Daarna worden machinelerende algoritmes op de tekst toegepast.  

 

Part-of-speech tagging betekent dat een tekst wordt opgedeeld in grammaticale eenheden. Elk 

woord wordt dus gelabeld met een tag. Die tag bevat de grammaticale functie van het woord in 

die zin. Het nut van deze functie ligt in het feit dat bijvoorbeeld zelfstandige en bijvoeglijke 

naamwoorden meer zeggen over het sentiment van een zin dan een lidwoord en zo het aantal te 

analyseren woorden gereduceerd kan worden.  

 

Woorden zijn onderhevig aan verbuiging. Daarom wordt lemmatisatie toegepast, zodat het 

aantal woorden die beschouwd moeten worden om polariteit te bepalen verkleint. Concreet 

houdt dat in dat een woord wordt gereduceerd tot de basisvorm. Zo worden ‘geniet’ en ‘genoot’ 

genieten en wordt ‘concerten’ concert. Op die manier kan een computer leren dat de twee 

voorbeeldzinnen hieronder in se niet zo veel verschillen.  

 

 Ik geniet van concerten.  

 Ik genoot echt van het concert gisteren.  

 

Na lemmatisatie krijgt een tekst een eerste polariteit (positief of negatief sentiment) toegewezen 

op basis van woorden die sentiment met zich meedragen. Voorbeelden van dergelijke woorden 

zijn: vreselijk, liefde en mooi. Woorden met sentiment kunnen echter ook misleidend zijn. In 

een zin als ‘Ik vind dat gerecht niet lekker’ draagt lekker een positieve betekenis uit, maar het 

sentiment van de zin is negatief. Polariteit omkeren wanneer er negatie in de zin staat, vormt 

geen oplossing. Dat kan aangetoond worden met de volgende zin: ‘Het gerecht kon echt niet 

beter.’ Verdere analyse is dus noodzakelijk om het werkelijke sentiment van een zin(sdeel) te 

bepalen. 

 

In de laatste stap worden negaties en versterkingen verwerkt. Bij een ontkenning wordt de 

polariteit van de voorgaande of volgende woorden omgekeerd en bij versterking wordt het 

sentiment van de woorden die op de versterker volgen vergroot. Het spreekt voor zich dat 

ontkenningen en versterkingen sentimentanalyse complexer maken, zoals ook werd aangetoond 

met de voorbeeldzinnen in de vorige alinea.  
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III. Onderzoek 
 

7. Probleemanalyse 
 

In dit hoofdstuk wordt besproken op welke vragen het onderzoek tracht te antwoorden en welke 

resultaten verwacht worden op basis van wetenschappelijke literatuur. We buigen ons dus eerst 

over de onderzoeksvraag om van daaruit hypotheses op te stellen. Daarna wordt in een volgend 

hoofdstuk de gehanteerde methodologie beschreven. 

 

7.1  Onderzoeksvraag 
 

De onderzoeksvraag in deze paper luidt: “Wat is de invloed van de psychologische afstand 

tot een crisis op de attitude over die crisis?”  

 

In de inleiding en literatuurstudie kwam al aan bod dat psychologische afstand een effect kan 

hebben op de perceptie van personen, maar dat de invloed van die afstand op beoordelingen 

veelal niet onderzocht wordt. Deze scriptie wil bijgevolg het effect van psychologische afstand 

onderzoeken op de perceptie van een crisis. Dat wordt bepaald met behulp van 

crisiscommunicatie enerzijds, waarvan het constructniveau wordt berekend, en ruimtelijke en 

temporele afstand anderzijds.  

 

Eagly & Chaiken (1993, p.1) definiëren een attitude als volgt: “a psychological tendency that 

is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor.” Een 

attitude bevat dus een zekere mate van goedkeuring of afkeuring. Bijgevolg wordt in deze paper 

met automatische sentimentanalyse onderzocht of tweets over een bepaalde crisis eerder 

positief of negatief zijn aan de hand van het sentiment dat de tweet bevat. Scores gaan van -1 

(uiterst negatief) tot 1 (uiterst positief). Een tweet met sentimentscore 0 is neutraal.  

 

7.2  Hypothesen 
 

Verschillende onderzoeken wezen uit dat mensen optimistischer zijn als het om de verre 

toekomst gaat vergeleken met de nabije. Zo focussen ze bijvoorbeeld meer op de positieve 

aspecten van een gebeurtenis wanneer die nog ver weg is en wordt er meer aandacht besteed 
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aan de negatieve aspecten wanneer een gebeurtenis nadert (Gilovich, Kerr & Medvek, 1993). 

Mitchell, Thompson, Peterson & Cronk (1997) concludeerden uit hun onderzoek dat mensen 

de neiging hebben er een zogenaamde rosy view op na te houden, wat inhoudt dat ze positiever 

zijn voor en na een gebeurtenis dan tijdens de gebeurtenis zelf en dat die omschakeling zich 

relatief snel (binnen enkele dagen) voordoet. In het onderzoek van Nisan (1972) namen 

participanten meer risico wanneer een gebeurtenis nog veraf was en waren ze zekerder over 

hun toekomstig succes. Daarnaast is volgens Trope & Liberman (2010) de kans dat iemand 

optimistisch is waarschijnlijker (maar niet noodzakelijk) als het gaat om een gebeurtenis met 

een grote afstand in de tijd. Voorspellingen over eigen prestaties, onderzoeksresultaten en 

afwijkingen van een theorie of algemene trend zijn dan positiever. Voorts wordt bij een hoog 

constructniveau de zekerheid van iets overschat.  

 

Trope & Liberman (2010) stellen vervolgens ook dat temporele afstand enkel hoge 

constructniveaus bevordert wanneer de uitkomst van een wenselijke gebeurtenis waarschijnlijk 

is en dat optimisme niet verhoogt of zelfs daalt, wanneer lage constructniveaus een hoge 

waarschijnlijkheid van een gewenste gebeurtenis suggereren. Hoge constructniveaus gaan dus 

beter samen met positivisme en waarschijnlijke, wenselijke gebeurtenissen. Bovendien kunnen 

we stellen dat in het licht van crisisberichten de toekomstige gebeurtenissen zeker wenselijk 

zijn, ze zouden immers de huidige situatie moeten verbeteren, en dat ze waarschijnlijker zijn 

dan een andere gebeurtenis. Na een crisis worden immers vaak nieuwe maatregelen genomen 

en wordt extra aandacht besteed aan operationele activiteiten om toekomstige fouten te 

vermijden, bijvoorbeeld extra beveiliging in luchthavens en stations na een aanslag, of 

bijkomend nazicht van machines bij een productiefout.  

 

Op basis van de bovenstaande twee alinea’s werd de eerste hypothese geformuleerd:  

H1: Een hogere temporele afstand tot de crisis leidt tot een positiever sentiment dan een 
lagere temporele afstand.  
 

Ook sociale afstand kan een rol spelen in het sentiment van crisisreacties. Zo word macht 

bijvoorbeeld verondersteld psychologische afstand te creëren (Trope & Liberman, 2010) en 

zouden constructen die aan macht gerelateerd zijn, constructen in een hoog niveau dus, helpen 

om verder te kijken dan de onmiddellijke omstandigheden. Ze zouden aanleiding geven tot 

meer rekening houden met het verleden, de toekomst en een grote verscheidenheid mensen. In 

het geval van een crisis zullen respondenten die communicatie in een hoog constructniveau 
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lezen zich dus niet enkel focussen op de recente gebeurtenissen, maar ook bijvoorbeeld de 

voorgeschiedenis van een bedrijf in overweging nemen. Bijgevolg kunnen ze positiever 

reageren dan wie zich louter op de crisisgebeurtenis(sen) focust.  

 

Maass, Salvi, Arcuri & Semin (1989) daarentegen vonden dat meer abstracte termen gebruikt 

werden voor het beschrijven van positief ingroepgedrag en negatief outgroepgedrag dan in 

beschrijvingen van negatief ingroepgedrag en positief outgroepgedrag. Een ingroep is een groep 

waartoe iemand zelf behoort, dus waartussen er een kleinere sociale afstand is tot het 

referentiepunt vergeleken met een outgroep. Dat betekent dus dat bij hogere constructniveaus 

men positiever is over hetgeen waartoe er een kleine psychologische afstand is en dat bij lage 

constructniveaus men net positiever is over wat veraf lijkt. Deze conclusie lijkt op het eerste 

zicht de resultaten uit de bovenstaande alinea tegen te spreken, hoewel voor eenzelfde 

constructniveau (abstract of concreet) verschillende sociale afstanden werden gebruikt en dat 

voor mentale verwarring kan zorgen. Bovendien kunnen we stellen dat vooral het 

ingroepgedrag hier van belang is, aangezien eerder werd gesteld dat afstand in de CLT alleen 

werd beschouwd tot het referentiepunt en niet tussen andere personen onderling. Als we de 

beschrijving van outgroepgedrag buiten beschouwing laten, stemmen de resultaten van Maass 

et al. (1989) overeen met die van de andere aangehaalde onderzoeken: positief gedrag wordt 

beschreven in hogere constructen en negatief gedrag in lage.  

 

Ook een aantal bevindingen over psychologische afstand in het algemeen ondersteunen 

bovenstaande stellingen. Zo zou iemand zich bij een kleine psychologische afstand meer 

betrokken voelen bij een crisis (Spence, Poortinga & Pidgeon, 2012). Aangezien individuen 

een boodschap nauwkeuriger onderzoeken wanneer ze meer betrokken zijn (inter alia Petty & 

Cacioppo, 1986; Rotliman & Schwarz, 1998), zijn ze wellicht ook kritischer. Ander onderzoek 

(Williams, Stein & Galguera, 2014) wees bovendien uit dat een hoog constructniveau het 

ongenoegen over een negatieve ervaring vermindert en zo de evaluatie ervan verbetert, omdat 

afstand de intensiteit van een emotie zou verlagen en constructniveau de valentie van een emotie 

zou beïnvloeden. Abstract denken zou bovendien in het algemeen een positieve invloed hebben 

op de evaluatie van zowel positieve als negatieve ervaringen. Daarnaast kan, zoals Trope & 

Liberman (2010) al stelden in verband met temporele afstand, ook de risicoperceptie door 

psychologische afstand in het algemeen worden beïnvloed (Liberman et al., 2002). Een kleine 

afstand zou bijgevolg leiden tot meer schrik om verliezen te lijden. Bij een grote psychologische 

afstand zijn immers algemene belangen prioritair, maar wanneer de afstand verkleint, worden 
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lokale belangen het belangrijkst (Trope & Liberman, 2010). Uit het voorgaande kan dus 

geconcludeerd worden dat we ons bij een kleine psychologische afstand meer betrokken voelen, 

kritischer zijn, onze negatieve emoties intenser zijn, eigen belangen primair zijn en we meer 

schrik hebben om iets te verliezen, wat allemaal een beetje met elkaar samenhangt. 

Ledgerwood, Trope & Liberman (2010) vonden bovendien ook dat stimuli of cues over iets 

dichtbij leiden tot een focus op de onmiddellijke context, terwijl die overstegen wordt bij stimuli 

of cues over iets veraf. Dat komt overeen met de bevinding van Trope & Liberman (2010) dat 

sociale afstand verder kijken dan de onmiddellijke omstandigheden bevordert. Magee, Milliken 

& Lurie. (2010) concludeerden ten slotte nog dat wanneer de psychologische afstand verhoogt 

bij een negatieve gebeurtenis, reacties positiever worden.  

 

Ook de concreetheid van de berichtgeving kan een rol spelen. Zo vonden Ferré, Guasch, 

Moldovan & Sánchez-Casas (2011) dat negatieve woorden het meest instigerend zijn en dat 

concrete woorden een hogere score kregen voor ‘arousal’. Concrete begrippen kregen dus vaker 

een negatieve evaluatie dan positieve. Daarnaast zijn er volgens Hill et al. (2013) in hoge 

constructen meer associaties, maar zijn de associaties in lagere constructen sterker en vonden 

Kousta, Vigliocco, Vinson, Andrews & Del Campo (2011) dat abstracte woorden meer 

affectieve associaties bevatten. Dat zou er voor kunnen zorgen dat hogere constructen positiever 

gepercipieerd worden, omdat ze door de vele associaties met meer dan enkel de crisis op zich 

rekening houden, zoals Trope & Liberman (2010) eerder stelden over sociale afstand. Lagere 

constructen zouden in dat licht vooral op de negatieve gebeurtenis(sen) focussen en minder op 

de context, en zo negatievere gevoelens oproepen. De bevindingen in deze alinea sluiten aan 

bij de stellingen van Yogeeswaran & Dasgupta (2014) in de volgende alinea.  

 

Tot slot zouden abstracte omschrijvingen vooroordelen verminderen, terwijl concrete 

beschrijvingen die net zouden verhogen (Yogeeswaran & Dasgupta, 2014). Hoge 

constructniveaus zouden dus leiden tot een ruimere en waarschijnlijk positievere kijk op de 

zaken. De onderzoekers stellen dat wanneer er een grotere psychologische afstand is, er bij het 

ontwikkelen van een attitude meer rekening gehouden wordt met de eigen ideologische en 

morele waarden, en de argumenten over wat centraal staat in die attitude en de relevantie tot 

het doel. Afstand zou evaluatieve antwoorden beïnvloeden en zo helpen de onmiddellijke 

context te overstijgen of net benadrukken. Meerdere wetenschappers (Trope & Liberman, 2010; 

Ledgerwood et al., 2010; Yogeeswaran & Dasgupta, 2014) stelden dus dat hogere 
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constructniveaus helpen om met een bredere context rekening te houden in plaats van enkel de 

crisis op zich en de onmiddellijke gevolgen ervan, en er een ruimere blik op na te houden.  

 

Aangezien de verschillende dimensies hetzelfde wederzijds effect hebben op constructniveaus 

en ze onderling met elkaar verband houden, kunnen we stellen dat de bevindingen voor 

temporele en sociale afstand voor alle dimensies gelden. Dat wil zeggen dat hoge 

constructniveaus tot meer optimisme zullen leiden dan lagere niveaus. Ten slotte is het 

belangrijk op te merken dat we volgens de CLT een attitude vormen van een object op basis 

van het construct van dat object dat we gevormd hebben en niet op basis van de kenmerken van 

dat object zelf. Niet het hoe en wat van een crisis zou dus belangrijk zijn voor de perceptie 

ervan, maar het construct dat we vormen van een crisis. Uit bovenstaande bevindingen en 

assumpties werd bijgevolg de volgende hypothese geformuleerd:  
 

H2: Crisiscommunicatie in een hoger constructniveau leidt tot een positiever sentiment 
dan communicatie in een laag constructniveau.  
 
Volgens Trope & Liberman (2010) kunnen de vier dimensies van psychologische afstand 

verschillen met betrekking tot hun valentie. Zo zouden oordelen positiever worden wanneer 

temporele afstand groter wordt, maar zou het omgekeerde zich voordoen bij ruimtelijke afstand. 

Eerder in dat onderzoek stelden ze echter dat de vier dimensies dezelfde wederzijdse invloed 

vertonen op constructniveaus en dezelfde mentale processen aan de oorsprong liggen om 

constructen te vormen voor de verschillende soorten afstand. Wat mentale processen betreft en 

de relatie tot constructniveaus en psychologische afstand vertonen de dimensies bovendien 

meer overeenkomsten dan verschillen. Daarom wordt in deze masterproef ook onderzocht of 

ruimtelijke en temporele afstand een verschillend effect hebben op attitudes aan de hand van de 

derde hypothese.  

 
H3: Een hogere ruimtelijke afstand tot de crisis leidt tot een positiever sentiment dan een 
lagere temporele afstand.  
 
Uit praktische overwegingen werd eerst de tweede hypothese getest, daarna de eerste en 

vervolgens de derde. De hypothesen werden hier in een andere volgorde behandeld omwille 

van de logischere opbouw van deze paragraaf en de helderheid van de argumentatie.  
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8. Methodologie 
 

Dit hoofdstuk behandelt achtereenvolgens hoe de dataset werd samengesteld en hoe de data 

werd verwerkt.  

 

8.1  Dataverzameling 
 

Een van de grootste uitdagingen in dit onderzoek bestond uit de selectie van crisissen en het 

verzamelen van data. Twitter is het platform bij uitstek om bedrijfscommunicatie te analyseren, 

maar heeft een aantal beperkingen. Zo heeft Twitter ’s search API een limiet waardoor slechts 

tot drie maanden terug gezocht kan worden. Voor deze masterproef werd met Talend een 

externe webcrawler ontwikkeld, maar die kon de limiet van drie maanden niet omzeilen. 

Bijgevolg werd voor de dataverzameling gebruikt gemaakt van de tool Twiqs (Sang & van den 

Bosch, 2013), een crawler die in staat is resultaten op te halen met een ingegeven term of 

hashtag tussen 16 december 2010 en nu. Bovendien waren voldoende reacties over een crisis 

noodzakelijk om de crisis in dit onderzoek op te nemen. Zo leverde het fraudegeval bij 

Optimabank niet voldoende tweets op, net zoals bijvoorbeeld de massaontslagen bij ING en 

Caterpillar, de crisis met Takata-airbags en de Samsung Galaxy Note 7.  

 

8.1.1 Crisissen 

Allereerst werd een lijst opgesteld met allerhande crisissen uit de afgelopen jaren. Elke crisis 

werd benoemd volgens crisiscluster en –type. Vervolgens werden drie crisissen gekozen met 

elk een tegenhanger uit dezelfde cluster en van hetzelfde type, dus zes cases in totaal. Er werd 

ook rekening gehouden met andere factoren zoals het aantal slachtoffers. Op die manier werd 

getracht de invloed van andere variabelen zo laag mogelijk te houden en wordt de invloed van 

verantwoordelijkheid, een belangrijke factor in crisiscommunicatie, zo veel mogelijk constant 

gehouden. Ten slotte werd ook rekening gehouden met de beperkingen uit de vorige paragraaf, 

waardoor sommige gevallen zich al enkele jaren geleden voordeden. Elke crisis werd benoemd 

met een alfabetische letter. Hieronder volgt een overzicht van de geselecteerde cases met jaartal, 

de toegewezen letter, de crisiscluster en het crisistype.  
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 Crisis Crisiscluster  Type crisis 

A Crash Germanwings (2015) Victim  Ramp door menselijk toedoen 

B Busramp Sierre (2012) Victim  Ramp door menselijk toedoen 

C Dieselgate Volkswagen (2015) Intentional Wandaad door de organisatie 

D Corruptieschandaal FIFA (2015) Intentional Wandaad door de organisatie 

E Sinterklaasstorm (2013) Victim Natuurramp 

F Noodweer Pukkelpop (2011) Victim  Natuurramp  
Tabel 2 Geselecteerde crisissen met crisiscluster en crisistype 

8.1.2 Crisiscommunicatie 

Een ander probleem deed zich voor bij de selectie van crisisberichten. De tweets die Twiqs 

verzamelt, bevatten ongeveer 40% van alle Nederlandstalige tweets, waardoor niet alle officiële 

crisiscommunicatie beschikbaar is. Om die reden konden bijvoorbeeld de terroristische 

aanslagen in Brussel en Parijs (of andere steden) niet opgenomen worden in dit onderzoek. Per 

crisis werden manueel vijf berichten geselecteerd en geanalyseerd, maar bij de aanslagen was 

het onmogelijk vijf aankondigingen te vinden van dezelfde officiële instantie. Bovendien wordt 

tijdens crisissen veelal in het Engels gecommuniceerd en stuiten we weer op Twitter ‘s limiet 

om slechts resultaten van de voorbije drie maanden op te halen. Daarbovenop zijn de media 

meestal sneller met hun berichtgeving dan bedrijven of instanties (daar is overigens vaak kritiek 

over te lezen in de verzamelde tweets). Bij het dieselgate-incident bijvoorbeeld kwam de 

allereerste berichtgeving van de New York Times en niet van Volkswagen of het Environmental 

Protection Agency, dat de terugroeping had uitgestuurd. Communicatie vanuit de media wordt 

ten slotte ook vaker gedeeld dan de officiële berichtgeving. 

 

Om bovenstaande problemen te omzeilen, werd er in sommige gevallen voor gekozen om 

berichtgeving van een nieuwsmedium te analyseren. Daarbij werd geopteerd voor media die de 

info van officiële instanties verspreidden of het vaakst geretweet werden. In andere gevallen 

werden persberichten van de website geanalyseerd en werden daaruit die passages geselecteerd 

die het vaakst geciteerd werden in de media. Zo werd voorkomen dat de crisisberichten te lang 

werden. Bij crisis C en D werd ook een artikelhoofd opgenomen, aangezien ze de allereerste 

berichtgeving waren over deze crisissen. Wanneer meer dan vijf berichten beschikbaar waren, 

werden de berichten met de belangrijkste info opgenomen.  
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8.1.3 Tweets 

De crawler Twiqs verzamelt tweet-id’s en de auteurs ervan, en geeft ze weer met een numerieke 

code. Om de eigenlijke tweet en de accountnaam te verkrijgen, werd een script geschreven dat 

de id’s en numerieke codes omzet. Na de conversie werden de tweets gesorteerd volgens 

tijdstip. Van elke crisis werden reacties verzameld gedurende veertien dagen na de eerste 

berichtgeving of gebeurtenis en van elke dag werden de eerste honderd tweets onderzocht, 

indien die beschikbaar waren. Bij een van de onderzochte cases werden immers na twaalf dagen 

geen reacties meer gevonden. Bij andere crisissen waren na een paar dagen het aantal reacties 

kleiner dan honderd. In totaal kregen 5956 tweets een sentimentscore.  

 

8.2  Codering 
 

Na selectie werden de crisisberichten manueel gecodeerd volgens constructniveau aan de hand 

van de beschrijvingen in hoofdstuk 5. Elementen die tot een hoog of laag niveau leidden werden 

per bericht apart opgesomd en opgeteld. De som van beide scores bepaalt vervolgens de 

algemene score van een crisisbericht. Informatie met bijvoorbeeld zeven hoge elementen (+7) 

en vijf lage (-5) krijgt dus score twee. Daarna werd per crisis het gemiddelde constructniveau 

over de vijf berichten heen berekend. In dit onderzoek werden slechts twee niveaus beschouwd 

(hoog en laag) bij het coderen, hoewel er in praktijk meerdere zijn. Die zijn echter moeilijk te 

meten, maar worden wel weerspiegeld in de gradaties van de constructniveauscores in dit 

onderzoek. De constructniveaus hebben geen minimum of maximum.  

Vervolgens werd voor elk bericht ook een concreetheidsscore berekend door elk woord in het 

bericht op te zoeken in de lijst met concreetheidsscores van Brysbaert et al. (2014; 2014). Een 

woord kan een concreetheidsscore krijgen van nul (zeer abstract) tot vijf (zeer concreet). Voor 

elke crisis werd vervolgens het gemiddelde berekend van de vijf concreetheidsscores. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het gemiddelde constructniveau en de gemiddelde 

concreetheid per crisis. We kunnen opmerken dat de concreetheidsscores relatief weinig 

verschillen over de crisissen heen, terwijl dat bij de constructniveaus wel het geval is. Dat kan 

verklaard worden doordat concreetheid slechts een onderdeel vormt van constructniveau en nog 

andere factoren daar een rol in spelen.  
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Crisis Constructniveau Concreetheid 

A 0,8 2,38 

B -1,80 2,26 

C 1,8 2,54 

D 8,2 2,36 

E 0 2,58 

F -2 2,27 
Tabel 3 Constructniveau en concreetheidsscore per crisis 

We kunnen opmerken dat de concreetheidsscores relatief weinig verschillen over de crisissen 

heen, terwijl dat bij de constructniveaus wel het geval is. Dat kan verklaard worden doordat 

concreetheid slechts een onderdeel vormt van constructniveau en nog andere factoren daar een 

rol in spelen. Inderdaad, als we Cronbach’s alfa berekenen voor beide variabelen, verkrijgen 

we een zeer lage waarde (α = 0,018) (zie Figuur 5). Dat betekent dat de twee variabelen niet 

hetzelfde meten. Concreetheidsscores zijn dus geen voldoende indicatie voor constructniveau 

en de variabelen zijn ook niet geschikt om samen een meeteenheid te vormen. 

 

 

 

 

 

 

 

9. Resultaten 
 

9.1  Sentimentscores 
 

Onderstaande tabel geeft per crisis een overzicht van het gemiddelde sentiment, het aantal 

tweets, minimum- en maximumscores en de standaardafwijking. Crisis 1 staat voor A, 2 voor 

B etc. Crisis E (5) heeft als enige een overwegend positief sentiment, wat verklaard kan worden 

door het feit dat in Nederland en België geen doden te betreuren vielen en berichtgeving over 

slachtoffers minder prominent was gedurende de geobserveerde periode. Bovendien bevatten 

veel reacties een verwijzing naar het tijdstip (sinterklaasperiode) waarop de storm over Noord-

Europa trok. Het sentiment van crisissen waarin hoofdzakelijk België betrokken was (M = -

Figuur 7 Cronbach's alfa voor construct en concreetheid 
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0,02; M = 0; M = -0,01), lijkt minder negatief dan dat van de andere crisissen. Dat zou er dus 

op kunnen wijzen dat een kleine afstand in ruimte en dus een kleinere psychologische afstand 

net een positiever sentiment oplevert, in tegenstelling tot wat H3 vooropstelt. Deze crisissen 

bevatten echter veel steunbetuigingen, wat een verklaring kan zijn voor het hoger sentiment.  

 
Descriptive Statisticsa 

 

Crisis N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

1,00 Sentiment 403 -,95000000 ,95000000 -,1333803120 ,46336112638 

Valid N (listwise) 403     
2,00 Sentiment 640 -,95000000 ,95000000 -,0265568772 ,45240849775 

Valid N (listwise) 640     
3,00 Sentiment 1125 -,95000000 ,95000000 -,0421197937 ,47381363283 

Valid N (listwise) 1125     
4,00 Sentiment 1400 -,95000000 ,95000000 -,0330082493 ,41288389910 

Valid N (listwise) 1400     
5,00 Sentiment 1145 -,95000000 ,95000000 ,0095892383 ,40041918259 

Valid N (listwise) 1145     
6,00 Sentiment 1243 -,95000000 ,95000000 -,0080065732 ,43824293106 

Valid N (listwise) 1243     
a. No statistics are computed for one or more split files because there are no valid cases. 

Tabel 4 Gemiddeld sentiment per crisis 

 

9.2  Sentiment en constructniveau  
 

9.2.1 Lineaire regressie 

Om na te gaan of er een verband is tussen sentiment en het gemiddelde constructniveau van de 

communicatie over een bepaalde crisis werd op de data een lineaire regressie toegepast met 

constructniveau en concreetheid als onafhankelijke variabelen. Uit onderstaande tabellen 

kunnen we afleiden dat de R2-waarde van 0,042 niet significant is (p = 0,938). Ook de lage t-

waarden (t = -0,281; t= 0,286) bevestigen dat. De lage VIF (= 1,055; gehanteerde bovengrens 

= 4) en hoge Tolerance (= 0,948) wijzen erop dat er in deze data geen sprake is van 

multicollineariteit en dat de significantie bijgevolg daar niet door beïnvloed is. Constructniveau 

en concreetheid zouden op het eerste gezicht dus geen invloed hebben op sentiment en H2 wordt 

weerlegd.  
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Model Summary 

Mode

l R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,204a ,042 -,597 ,06317029796 ,042 ,065 2 3 ,938 

a. Predictors: (Constant), Concreetheid, Constructniveau 
 

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,001 2 ,000 ,065 ,938b 

Residual ,012 3 ,004   
Total ,012 5    

a. Dependent Variable: Sentiment 

b. Predictors: (Constant), Concreetheid, Constructniveau 
 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,186 ,520  -,357 ,745   
Constructniveau -,002 ,008 -,163 -,281 ,797 ,948 1,055 

Concreetheid ,062 ,217 ,166 ,286 ,793 ,948 1,055 

a. Dependent Variable: Sentiment 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) Constructniveau Concreetheid 

1 1 2,181 1,000 ,00 ,05 ,00 

2 ,818 1,633 ,00 ,90 ,00 

3 ,001 42,198 1,00 ,05 1,00 

a. Dependent Variable: Sentiment 
Figuur 8 Output lineaire regressie 

 

9.2.2 Univariate ANOVA 

Een univariate ANOVA werd uitgevoerd op de data met dag en constructniveau als 

onafhankelijke variabelen. Onderstaande tabel toont aan, in tegenstelling tot wat uit de lineaire 

regressie bleek, dat op de gemiddelde dag zowel construct als dag een invloed hebben op 

sentiment (p = 0,00 en p = 0,02). Het gemiddelde sentiment over alle crisissen heen is -0,037 

(Tabel 6).  
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9.2.2.1 Paarsgewijze vergelijkingen 

Onderstaande tabel toont het gemiddeld sentiment per constructniveau op de gemiddelde dag. 

Er is mogelijks ook een effect tussen constructniveau en dag (zie paragraaf 9.5) dat hierbij niet 

in aanmerking werd genomen. Uit de tabel blijkt dat enkel de crisis met constructniveau 0 een 

positief sentiment heeft (M = 0,011) en alle andere crisissen een negatief sentiment. Dat komt 

overeen met de gemiddeldes in paragraaf 9.1. Niet alle verschillen zijn echter significant. Dat 

blijkt uit de paarsgewijze vergelijkingen. 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6 Estimated Marginal Mean na lineaire regressie 

Tabel 5 Invloed van dag en constructniveau op sentiment 
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Estimates 
Dependent Variable:   Sentiment   

construct Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

-2,00 -,008a ,012 -,032 ,016 

-1,80 -,018a ,018 -,053 ,016 

,00 ,011a ,013 -,014 ,036 

,80 -,120a ,022 -,164 -,076 

1,80 -,050a ,013 -,076 -,023 

8,20 -,036a ,012 -,059 -,013 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following 

values: dag = 6,7836. 
Tabel 7 Estimated Marginal Means na univariate ANOVA 

De paarsgewijze vergelijkingen (Tabel 8) voor de gemiddelde dag (dag 6,78) duiden op een 

gemiddeld lager sentiment voor de crisis met constructniveau 0,8 (M = -0112) in vergelijking 

met de andere niveaus. Er is immers een significant verschil met niveaus -2 (p = 0,00), -1,8 (p 

= 0,003), 0 (p = 0,00) en 8,2 (p = 0,014). Een uitzondering is de crisis met niveau 1,8, waarvan 

het verschil niet significant is (p = 0,126). Bovendien hebben berichten met niveau 0 (M = 

0,011) gemiddeld een hoger sentiment van 0,061 in verhouding tot berichten met niveau 1,8 (M 

= -0,05; p = 0,018). Deze cijfers wijzen erop dat hogere constructen eerder een lager sentiment 

hebben dan lagere constructen, in tegenstelling tot wat de hypothese poneert. Dat is in lijn met 

de bevindingen in paragraaf 9.1. De assumptie van dit onderzoek wordt immers in vier van de 

vijf significante verschillend weerlegd. Er kan echter worden gesteld dat de resultaten slechts 

betrouwbaar zijn voor de crisissen met niveau 0,8 en -1,8, aangezien zij tot dezelfde cluster en 

hetzelfde type behoren. Bij andere crisissen kan het verschil te wijten zijn aan inhoudelijke 

kenmerken.  
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Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Sentiment   

(I) construct (J) construct 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

-2,00 -1,80 ,010 ,021 1,000 -,053 ,073 

,00 -,019 ,018 1,000 -,071 ,034 

,80 ,113* ,026 ,000 ,037 ,188 

1,80 ,042 ,018 ,325 -,012 ,095 

8,20 ,028 ,017 1,000 -,022 ,078 

-1,80 -2,00 -,010 ,021 1,000 -,073 ,053 

,00 -,029 ,022 1,000 -,093 ,035 

,80 ,102* ,028 ,003 ,021 ,184 

1,80 ,032 ,023 1,000 -,035 ,098 

8,20 ,018 ,021 1,000 -,045 ,080 

,00 -2,00 ,019 ,018 1,000 -,034 ,071 

-1,80 ,029 ,022 1,000 -,035 ,093 

,80 ,131* ,026 ,000 ,056 ,207 

1,80 ,061* ,019 ,018 ,006 ,116 

8,20 ,047 ,017 ,114 -,005 ,098 

,80 -2,00 -,113* ,026 ,000 -,188 -,037 

-1,80 -,102* ,028 ,003 -,184 -,021 

,00 -,131* ,026 ,000 -,207 -,056 

1,80 -,071 ,027 ,126 -,149 ,008 

8,20 -,085* ,026 ,014 -,160 -,010 

1,80 -2,00 -,042 ,018 ,325 -,095 ,012 

-1,80 -,032 ,023 1,000 -,098 ,035 

,00 -,061* ,019 ,018 -,116 -,006 

,80 ,071 ,027 ,126 -,008 ,149 

8,20 -,014 ,018 1,000 -,066 ,038 

8,20 -2,00 -,028 ,017 1,000 -,078 ,022 

-1,80 -,018 ,021 1,000 -,080 ,045 

,00 -,047 ,017 ,114 -,098 ,005 

,80 ,085* ,026 ,014 ,010 ,160 

1,80 ,014 ,018 1,000 -,038 ,066 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 

Tabel 8 Paarsgewijze vergelijkingen na univariate ANOVA 
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9.3  Sentiment en tijdsverloop 
 

Aangezien tijd een van de vier factoren is die deel uitmaken van psychologische afstand, werd 

onderzocht of sentiment positiever werd naarmate de afstand in tijd groter werd. De resultaten 

van deze analyse, waarbij per dag het gemiddelde sentiment berekend werd, worden 

weergegeven in onderstaande grafieken.  
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Figuur 9 Geaggregeerd sentimentverloop 

 

Uit de grafieken 9 tot en met 14 en de geaggregeerde grafiek valt weinig op te merken, behalve 

dan dat het gemiddelde sentiment per dag overwegend schommelt tussen 0,2 en -0,2, met 

uitzondering van enkele pieken. Een echte trend wat tijdsverloop betreft, is niet waar te nemen. 

De grafieken leren ons ook dat crisis A en C grotere schommelingen vertonen dan de andere 

crisissen.  

 

Volgens H1 zou sentiment stijgen naargelang de tijd vordert. Om op een statistische manier na 

te gaan of afstand in tijd effectief een invloed heeft op sentiment werd een univariate ANOVA 

uitgevoerd. De resultaten hiervan worden besproken in de volgende paragrafen Het gaat om 

dezelfde test als die in paragraaf 9.2.2, maar de resultaten worden beschouwd voor 

verschillende dagen in plaats van de gemiddelde dag. De paarsgewijze vergelijkingen houden 

rekening met een eventuele interactie tussen construct en dag (zie 9.5). Eerst werd gekeken naar 

de eerste dag van de crisis, omdat die op zich een relevante tijdseenheid zou kunnen vormen 

voor crisisonderzoek. Daarna werden at random vier dagen gekozen (dag 3, 6, 8 en 12) waarvan 

de paarsgewijze vergelijkingen geanalyseerd werden om na te gaan wat het effect is van de dag 

op het sentimentverschil tussen constructniveaus.  

 

9.3.1 Dag 1 

De gemiddelde sentimentscores per constructniveau vertonen dezelfde kenmerken als de scores 

voor de gemiddelde dag: een positief sentiment voor niveau 0 (M = 0,043) en een negatief voor 

alle andere. Aan de hand van de tabel met paarsgewijze vergelijkingen onderzoeken we welke 

sentimentverschillen significant zijn.  
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Estimates 
Dependent Variable:   Sentiment   

construct Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

-2,00 -,061a ,023 -,106 -,015 

-1,80 -,044a ,028 -,099 ,010 

,00 ,043a ,023 -,002 ,089 

,80 -,177a ,030 -,236 -,118 

1,80 -,167a ,033 -,232 -,101 

8,20 -,020a ,022 -,063 ,023 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following 

values: dag = 1,00. 
Tabel 9 Gemiddelde sentimentscores per constructniveau voor dag 1 

 

De paarsgewijze vergelijkingen voor dag 1 (Tabel 8) resulteren in zeven significante verschillen 

in gemiddeld sentiment. Er is namelijk een significant sentimentverschil voor de 

constructniveaus -2 (M = -0,061) tegenover 0 (M = 0,043; p = 0,022) en 0,8 (M = -0,177; p = 

0,032); voor -1,8 (M = -0,044) tegenover 0,8 (p = 0,018); voor 0 tegenover 0,8 (p = 0,00) en 

1,8 (M = -0,0167; p = 0,00); voor 0,8 tegenover 8,2 (M = -0,020; p = 0,00) en voor 1,8 tegenover 

8,2 (p = 0,004). In vier van de zeven gevallen bevestigen de significante resultaten H1. Vooral 

bij positieve constructniveaus lijkt de hypothese te kloppen (drie van de vier gevallen), terwijl 

bij negatieve constructen H1 vaker weerlegd wordt (twee van de drie gevallen). De positieve 

constructniveaus lijken op het eerste gezicht ook meer significante verschillen te vertonen dan 

de negatieve. De resultaten voor dag 1 zijn niet hetzelfde als de bevindingen voor de gemiddelde 

dag. Een deel van de significante verschillen voor dag 1 treedt echter op tussen crisissen die 

niet vergelijkbaar zijn, omdat ze niet tot dezelfde cluster of hetzelfde type behoren. Significante 

resultaten van vergelijkbare crisissen zijn de verschillen tussen -2 en 0, tussen -1,8 en 0,8 en 

tussen 1,8 en 8,2. Twee van die drie combinaties (de eerst- en laatstgenoemde) ondersteunen 

de eerste hypothese van dit onderzoek.  
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Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Sentiment   

(I) construct (J) construct 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

-2,00 -1,80 -,016 ,036 1,000 -,122 ,090 

,00 -,104* ,033 ,022 -,200 -,008 

,80 ,117* ,038 ,032 ,005 ,228 

1,80 ,106 ,041 ,133 -,013 ,225 

8,20 -,041 ,032 1,000 -,135 ,053 

-1,80 -2,00 ,016 ,036 1,000 -,090 ,122 

,00 -,088 ,036 ,225 -,194 ,018 

,80 ,133* ,041   ,018 ,013 ,253 

1,80 ,122 ,043 ,073 -,005 ,250 

8,20 -,025 ,035 1,000 -,129 ,080 

,00 -2,00 ,104* ,033  ,022 ,008 ,200 

-1,80 ,088 ,036 ,225 -,018 ,194 

,80 ,221* ,038 ,000 ,109 ,332 

1,80 ,210* ,041 ,000 ,091 ,329 

8,20 ,063 ,032 ,709 -,030 ,157 

,80 -2,00 -,117* ,038 ,032 -,228 -,005 

-1,80 -,133* ,041 ,018 -,253 -,013 

,00 -,221* ,038 ,000 -,332 -,109 

1,80 -,010 ,045 1,000 -,142 ,121 

8,20 -,157* ,037 ,000 -,267 -,048 

1,80 -2,00 -,106 ,041 ,133 -,225 ,013 

-1,80 -,122 ,043 ,073 -,250 ,005 

,00 -,210* ,041 ,000 -,329 -,091 

,80 ,010 ,045 1,000 -,121 ,142 

8,20 -,147* ,040 ,004 -,264 -,030 

8,20 -2,00 ,041 ,032 1,000 -,053 ,135 

-1,80 ,025 ,035 1,000 -,080 ,129 

,00 -,063 ,032 ,709 -,157 ,030 

,80 ,157* ,037 ,000 ,048 ,267 

1,80 ,147* ,040 ,004 ,030 ,264 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
Tabel 10 Paarsgewijze vergelijkingen dag 1 
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9.3.2 Dag 3 

Ook voor dag drie komen de geschatte gemiddeldes overeen met de resultaten voor de 

gemiddelde dag en de eerste dag. We bekijken opnieuw de paarsgewijze vergelijkingen om te 

onderzoeken welke verschillen significant zijn en of die zich voordoen tussen crisissen van 

hetzelfde type of dezelfde cluster.  

 

Estimates 
Dependent Variable:   Sentiment   

construct Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

-2,00 -,042a ,018 -,077 -,008 

-1,80 -,034a ,020 -,073 ,004 

,00 ,031a ,018 -,004 ,066 

,80 -,139a ,022 -,182 -,096 

1,80 -,135a ,026 -,187 -,083 

8,20 -,024a ,017 -,058 ,010 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following 

values: dag = 3,00. 
Tabel 11 Gemiddelde sentimentscores per constructniveau voor dag 3 

 

Voor de derde dag zijn er zeven significante resultaten waar te nemen. Bij de significante 

combinaties met 0,8 (M = -0,0139) als constructniveau (niveaus -2 (M = -0,042, p = ), -1,8 (M 

= -0,034), 0 (M = 0,031) en 1,8 (M = -0,135) heeft 0,8 altijd het laagste sentiment, ongeacht of 

het andere constructniveau hoger of lager ligt. Behalve deze combinaties met niveau 0,8 zijn er 

nog drie resultaten: met niveau 1,8 enerzijds en -1,8 (p = 0,032), 0 (M = 0,031; p = 0,00) of 8,2 

(M = -0,024; p = 0,006) anderzijds. In deze drie gevallen heeft 1,8 ook telkens het laagste 

sentiment. Het dient te worden opgemerkt dat niet alle significante verschillen valabel zijn, 

omdat sommige crisissen niet vergelijkbaar zijn. De significante resultaten die in dit onderzoek 

het meest van belang zijn, zijn de verschillen tussen 1,8 en 8,2, en tussen 0,8 en -1,8. Deze 

verschillen weerleggen de eerste aanname van dit onderzoek.  
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Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Sentiment   

(I) construct (J) construct 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

-2,00 -1,80 -,008 ,026 1,000 -,086 ,070 

,00 -,073 ,025 ,051 -,147 ,000 

,80 ,097* ,028 ,009 ,014 ,179 

1,80 ,093 ,032 ,052 ,000 ,186 

8,20 -,018 ,025 1,000 -,091 ,055 

-1,80 -2,00 ,008 ,026 1,000 -,070 ,086 

,00 -,065 ,026 ,201 -,143 ,012 

,80 ,105* ,029 ,005 ,019 ,191 

1,80 ,101* ,033 ,032 ,004 ,197 

8,20 -,010 ,026 1,000 -,087 ,067 

,00 -2,00 ,073 ,025 ,051 ,000 ,147 

-1,80 ,065 ,026 ,201 -,012 ,143 

,80 ,170* ,028 ,000 ,088 ,252 

1,80 ,166* ,032 ,000 ,073 ,259 

8,20 ,055 ,025 ,403 -,018 ,128 

,80 -2,00 -,097* ,028 ,009 -,179 -,014 

-1,80 -,105* ,029 ,005 -,191 -,019 

,00 -,170* ,028 ,000 -,252 -,088 

1,80 -,004 ,034 1,000 -,104 ,096 

8,20 -,115* ,028 ,001 -,197 -,033 

1,80 -2,00 -,093 ,032 ,052 -,186 ,000 

-1,80 -,101* ,033 ,032 -,197 -,004 

,00 -,166* ,032 ,000 -,259 -,073 

,80 ,004 ,034 1,000 -,096 ,104 

8,20 -,111* ,032 ,006 -,204 -,018 

8,20 -2,00 ,018 ,025 1,000 -,055 ,091 

-1,80 ,010 ,026 1,000 -,067 ,087 

,00 -,055 ,025 ,403 -,128 ,018 

,80 ,115* ,028 ,001 ,033 ,197 

1,80 ,111* ,032 ,006 ,018 ,204 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
Tabel 12 Paarsgewijze vergelijkingen dag 3 
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9.3.3 Dag 6 

De sentimentgemiddeldes op dag zes ( Tabel 12) zijn vergelijkbaar aan alle voorgaande. De 

crisis met constructniveau 0 heeft immers een positieve sentimentscore (M = 0,012), terwijl de 

andere een negatief sentiment vertonen.  

Er zijn echter maar twee significante verschillen af te leiden uit de paarsgewijze vergelijkingen 

(Tabel 13): -2 (M = -0,015; p = 0,01) en 0 (p = 0,00) hebben een hoger sentiment dan 1,80 (M 

= -0,087).Tussen de andere combinaties van constructniveau zijn er geen verschillen waar te 

nemen. Bij die dag is er geen enkele combinatie van vergelijkbare crisissen significant 

verschillend.  

 
Estimates 

Dependent Variable:   Sentiment   

construct Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

-2,00 -,015a ,013 -,039 ,010 

-1,80 -,019a ,019 -,057 ,019 

,00 ,012a ,013 -,013 ,038 

,80 -,082a ,033 -,146 -,018 

1,80 -,087a ,017 -,121 -,054 

8,20 -,030a ,012 -,054 -,006 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following 

values: dag = 6,00. 
Tabel 13 Geschatte sentimentscores per constructniveau voor dag 6 
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Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Sentiment   

(I) construct (J) construct 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

-2,00 -1,80 ,004 ,023 1,000 -,064 ,072 

,00 -,027 ,018 1,000 -,080 ,026 

,80 ,067 ,035 ,845 -,036 ,170 

1,80 ,072* ,021 ,010 ,010 ,135 

8,20 ,015 ,018 1,000 -,037 ,067 

-1,80 -2,00 -,004 ,023 1,000 -,072 ,064 

,00 -,031 ,023 1,000 -,100 ,037 

,80 ,063 ,038 1,000 -,049 ,175 

1,80 ,068 ,026 ,127 -,008 ,144 

8,20 ,011 ,023 1,000 -,057 ,079 

,00 -2,00 ,027 ,018 1,000 -,026 ,080 

-1,80 ,031 ,023 1,000 -,037 ,100 

,80 ,094 ,035 ,114 -,009 ,197 

1,80 ,100* ,021 ,000 ,037 ,162 

8,20 ,042 ,018 ,276 -,010 ,095 

,80 -2,00 -,067 ,035 ,845 -,170 ,036 

-1,80 -,063 ,038 1,000 -,175 ,049 

,00 -,094 ,035 ,114 -,197 ,009 

1,80 ,006 ,037 1,000 -,103 ,114 

8,20 -,052 ,035 1,000 -,154 ,051 

1,80 -2,00 -,072* ,021 ,010 -,135 -,010 

-1,80 -,068 ,026 ,127 -,144 ,008 

,00 -,100* ,021 ,000 -,162 -,037 

,80 -,006 ,037 1,000 -,114 ,103 

8,20 -,057 ,021 ,100 -,119 ,005 

8,20 -2,00 -,015 ,018 1,000 -,067 ,037 

-1,80 -,011 ,023 1,000 -,079 ,057 

,00 -,042 ,018 ,276 -,095 ,010 

,80 ,052 ,035 1,000 -,051 ,154 

1,80 ,057 ,021 ,100 -,005 ,119 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
Tabel 14 Paarsgewijze vergelijkingen dag 6 
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9.3.4 Dag 8 

Op dag acht is slechts het verschil tussen de niveaus -2 (M = 0,004) en 1,8 ( M = -0,055) 

significant (p = 0,024 ), waarbij -2 een positief, hoger sentiment heeft dan 1,8. Laatstgenoemde 

vertoont een negatief sentiment. Er kan worden opgemerkt dat het ook hier niet gaat om 

crisissen van hetzelfde type of uit dezelfde cluster. Bovendien verschillen de gemiddelde 

sentimentscores van dag 8 met de voorgaande. Het construct -2 heeft immers een positief 

sentiment (M = 0,004) en de scores voor de niveaus 0,8 (M = -0,043) en 1,8 liggen dichter bij 

elkaar dan bij de andere sentimentscores. Dat was ook het geval voor dag 1,3 en 6, maar niet 

voor de resultaten in 9.1, 9.2.2.1 en voor dag 12 (zie volgende paragraaf, 9.3.5).  

Estimates 
Dependent Variable:   Sentiment   

construct Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

-2,00 ,004a ,013 -,022 ,029 

-1,80 -,009a ,028 -,063 ,045 

,00 ,000a ,014 -,028 ,027 

,80 -,043a ,048 -,137 ,050 

1,80 -,055a ,013 -,082 -,029 

8,20 -,034a ,012 -,057 -,011 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following 

values: dag = 8,00. 
Tabel 15 Gemiddelde sentimentscores per constructniveau voor dag 8 
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Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Sentiment   

(I) construct (J) construct 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

-2,00 -1,80 ,012 ,031 1,000 -,077 ,102 

,00 ,004 ,019 1,000 -,052 ,060 

,80 ,047 ,050 1,000 -,099 ,193 

1,80 ,059* ,019 ,024 ,004 ,114 

8,20 ,038 ,018 ,483 -,014 ,089 

-1,80 -2,00 -,012 ,031 1,000 -,102 ,077 

,00 -,009 ,031 1,000 -,099 ,082 

,80 ,035 ,055 1,000 -,128 ,197 

1,80 ,047 ,031 1,000 -,043 ,137 

8,20 ,025 ,030 1,000 -,063 ,113 

,00 -2,00 -,004 ,019 1,000 -,060 ,052 

-1,80 ,009 ,031 1,000 -,082 ,099 

,80 ,043 ,050 1,000 -,103 ,190 

1,80 ,055 ,019 ,065 -,002 ,112 

8,20 ,034 ,018 ,956 -,020 ,087 

,80 -2,00 -,047 ,050 1,000 -,193 ,099 

-1,80 -,035 ,055 1,000 -,197 ,128 

,00 -,043 ,050 1,000 -,190 ,103 

1,80 ,012 ,050 1,000 -,134 ,158 

8,20 -,009 ,049 1,000 -,154 ,135 

1,80 -2,00 -,059* ,019 ,024 -,114 -,004 

-1,80 -,047 ,031 1,000 -,137 ,043 

,00 -,055 ,019 ,065 -,112 ,002 

,80 -,012 ,050 1,000 -,158 ,134 

8,20 -,021 ,018 1,000 -,074 ,031 

8,20 -2,00 -,038 ,018 ,483 -,089 ,014 

-1,80 -,025 ,030 1,000 -,113 ,063 

,00 -,034 ,018 ,956 -,087 ,020 

,80 ,009 ,049 1,000 -,135 ,154 

1,80 ,021 ,018 1,000 -,031 ,074 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
Tabel 16 Paarsgewijze vergelijkingen dag 8 
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9.3.5 Dag 12 

Tabel 16 geeft de geschatte sentimentscores weer voor dag 12. Deze scores verschillen nog 

meer met die van de gemiddelde dag, dag 1, dag 3 en dag 6 dan de scores voor dag 8. Slechts 

twee constructniveaus hebben een negatief sentiment: 0 (M = -0,025) en 8,2 (M = -0,042). 

Bovendien heeft niveau 0,8 (M = 0,033) niet het laagste sentiment zoals in alle vorige resultaten 

(met uitzondering van dag 8, waar het construct de tweede laagste score had), maar net de 

tweede hoogste score. Of die verschillen significant zijn, moet worden opgemaakt uit de 

paarsgewijze vergelijkingen.  

 

Uit Tabel 17 kunnen we concluderen dat er slechts één significant sentimentverschil is, namelijk 

dat tussen -2 (M = 0,040) en 8,20 (M = -0,042; p = 0,047). De bevindingen liggen in lijn met 

wat eerder werd vastgesteld: het lagere construct heeft een hoger sentiment. Er kan worden 

opgemerkt dat het ook hier niet gaat om vergelijkbare crisissen.  

 
Estimates 

Dependent Variable:   Sentiment   

construct Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

-2,00 ,040a ,022 -,002 ,083 

-1,80 ,012a ,049 -,085 ,109 

,00 -,025a ,023 -,071 ,021 

,80 ,033a ,082 -,128 ,193 

1,80 ,008a ,018 -,027 ,043 

8,20 -,042a ,017 -,076 -,008 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following 

values: dag = 12,00. 
Tabel 17 Gemiddeld sentiment per constructniveau voor dag 12 
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Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Sentiment   

(I) construct (J) construct 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

-2,00 -1,80 ,029 ,054 1,000 -,130 ,187 

,00 ,065 ,032 ,618 -,029 ,159 

,80 ,007 ,085 1,000 -,241 ,256 

1,80 ,032 ,028 1,000 -,051 ,115 

8,20 ,082* ,028 ,047 ,000 ,164 

-1,80 -2,00 -,029 ,054 1,000 -,187 ,130 

,00 ,037 ,055 1,000 -,124 ,197 

,80 -,021 ,096 1,000 -,302 ,259 

1,80 ,003 ,053 1,000 -,151 ,158 

8,20 ,054 ,052 1,000 -,100 ,208 

,00 -2,00 -,065 ,032 ,618 -,159 ,029 

-1,80 -,037 ,055 1,000 -,197 ,124 

,80 -,058 ,085 1,000 -,308 ,192 

1,80 -,033 ,030 1,000 -,120 ,053 

8,20 ,017 ,029 1,000 -,069 ,103 

,80 -2,00 -,007 ,085 1,000 -,256 ,241 

-1,80 ,021 ,096 1,000 -,259 ,302 

,00 ,058 ,085 1,000 -,192 ,308 

1,80 ,025 ,084 1,000 -,221 ,271 

8,20 ,075 ,084 1,000 -,171 ,321 

1,80 -2,00 -,032 ,028 1,000 -,115 ,051 

-1,80 -,003 ,053 1,000 -,158 ,151 

,00 ,033 ,030 1,000 -,053 ,120 

,80 -,025 ,084 1,000 -,271 ,221 

8,20 ,050 ,025 ,662 -,023 ,124 

8,20 -2,00 -,082* ,028 ,047 -,164 ,000 

-1,80 -,054 ,052 1,000 -,208 ,100 

,00 -,017 ,029 1,000 -,103 ,069 

,80 -,075 ,084 1,000 -,321 ,171 

1,80 -,050 ,025 ,662 -,124 ,023 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
Tabel 18 Paarsgewijze vergelijkingen dag 12 
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Uit de analyse van de resultaten per dag kan geconcludeerd worden dat er significante 

verschillen zijn tussen de verschillende dagen, maar een trend valt niet op te merken. Bijgevolg 

werd een plot (Figuur 16) gegenereerd om de sentimentverschillen dag per dag met elkaar te 

vergelijken. De gemiddeldes liggen op drie dagen (dagen 3, 11 en 12) boven nul. Op één dag 

bedraagt het sentiment exact nul (dag 5) en op de andere dagen is het gemiddeld sentiment 

negatief. Reacties zijn het meest negatief op de dagen 2, 6, 10 en 13. Er kan geconcludeerd 

worden dat het sentiment niet stijgt naargelang de temporele afstand tot de crisis groter wordt. 

H1 wordt dus verworpen. 

 

 
Figuur 10 Gemiddeld sentiment per dag 

 

9.4  Sentiment en afstand in ruimte  
 

Aangezien de plaats waar een crisis zich voordoet en degene die erbij betrokken zijn een rol 

kunnen spelen in de psychologische afstand die iemand heeft tot een crisis, leek het nuttig ook 

na te gaan of herkomst als variabele een invloed heeft op sentiment. Bij het bepalen van 

herkomst werd rekening gehouden met de nationaliteit van slachtoffers, het bedrijf dat of de 

instantie die betrokken is en wie het nieuws bekend maakte. Crisissen A en D kregen het label 

‘ver’, terwijl de andere crisissen gelabeld werden met ‘dicht’.  
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Tabel 18 en 19 geven output van een lineaire regressie weer en wijzen op een niet-significante 

invloed van herkomst. De regressie is niet significant, net zoals de invloed van herkomst in de 

tabel met coefficients.  

ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression ,009 2 ,004 3,594 ,160b 

Residual ,004 3 ,001   
Total ,012 5    

a. Dependent Variable: Sentiment 

b. Predictors: (Constant), Constructniveau, Herkomst 
Tabel 19 Output na lineaire regressie voor de variabele herkomst 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -,012 ,018  -,695 ,537   
Herkomst -,111 ,042 -1,146 -2,651 ,077 ,525 1,904 

Constructniveau ,009 ,006 ,665 1,538 ,222 ,525 1,904 

a. Dependent Variable: Sentiment 
Tabel 20 Output na lineaire regressie voor de variabele herkomst 

 

9.5  Interactie tussen construct en dag 
 

Tabel 20 toont aan dat niet enkel constructniveau en tijdsverloop een invloed hebben op 

sentiment, maar ook de interactie tussen construct en dag significant is (p = 0,00). Het algemeen 

gemiddeld sentiment rekening houdend met deze interactie is -0,31 (Tabel 21).  

Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable:   Sentiment   

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 12,982a 11 1,180 6,242 ,000 

Intercept 7,125 1 7,125 37,689 ,000 

construct 8,566 5 1,713 9,061 ,000 

dag 1,888 1 1,888 9,986 ,002 

construct * dag 5,117 5 1,023 5,413 ,000 

Error 1123,752 5944 ,189   
Total 1141,212 5956    
Corrected Total 1136,734 5955    
a. R Squared = ,011 (Adjusted R Squared = ,010) 

Tabel 21 Test of Between-Subjects Effects met interactie tussen construct en dag 
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1. Grand Mean 
Dependent Variable:   Sentiment   

Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

-,031a ,009 -,048 -,015 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the 

following values: dag = 6,7836. 
Tabel 22 Algemeen gemiddeld sentiment rekening houdend met de interactie tussen constructniveau en dag 

 

Eerder kon al worden geconcludeerd dat de variabelen dag en construct elk afzonderlijk een 

invloed hebben op sentiment en dat ook de interactie tussen construct en dag significant is. We 

bekijken nu welk effect construct heeft wanneer het model rekening houdt met die interactie 

aan de hand van een univariate ANOVA. Tabel 22 wijst op een lager sentiment voor niveaus 

boven nul en een hoger sentiment voor negatieve constructen in vergelijking met de positieve. 

Dat is het omgekeerde dan wat de H2 poneert. De waarden van de Estimated Marginal Means 

verschillen weinig met die in paragraaf 9.2.2, met uitzondering van het sentiment voor 

constructniveau 0,8 (M = -0,067 tegenover -0,120). Ten slotte wijst ook onderstaande plot 

(Figuur 17) op een lager sentiment voor negatieve constructniveaus dan voor de positieve 

niveaus, met uitzondering van niveau 0,8 dat de laagste sentimentscore vertoont.  

 
Estimates 

Dependent Variable:   Sentiment   

construct Mean Std. Error 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

-2,00 -,008a ,012 -,032 ,017 

-1,80 -,015a ,022 -,059 ,028 

,00 ,007a ,013 -,018 ,033 

,80 -,067a ,038 -,142 ,008 

1,80 -,075a ,015 -,105 -,045 

8,20 -,032a ,012 -,055 -,008 

a. Covariates appearing in the model are evaluated at the following 

values: dag = 6,7836. 
Tabel 23 Estimated Marginal Means na univariate ANOVA met interactie tussen construct en dag 
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Figuur 11 Plot van geschat marginaal gemiddeld sentiment per constructniveau  

Om na te gaan wat het gemiddelde sentiment is per construct per dag werd dezelfde plot 

gegenereerd als in 9.4 (gemiddeld sentiment per dag), maar voor elk constructniveau 

afzonderlijk (Figuur 18). Als we beide figuren met elkaar vergelijken, zien we dat de plot exact 

dezelfde stijgingen en dalingen maakt, maar dat de waarden anders liggen. Opvallend is ook 

dat de plot dezelfde beweging maakt voor elk constructniveau. De resultaten van Figuur 18 

liggen in lijn met de resultaten uit vorige tabellen: niveau 0,8 heeft het laagste sentiment en 

niveau 0 het hoogste. Het verschil in sentiment tussen niveau 0,8 en de andere niveaus is groot, 

terwijl de niveaus -2, -1;8, 8,2 en 1,8 niet zo heel veel van elkaar verschillen.  

 

 
Figuur 12 Sentiment per dag per construct 
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Om het effect na te gaan van de interactie tussen construct en dag bekijken we wederom de 

paarsgewijze vergelijkingen voor de gemiddelde dag en de verschillen met de significante 

resultaten voor de gemiddelde dag zonder dat het effect van de interactie in aanmerking werd 

genomen (zie paragraaf 9.2.2). De vergelijkingen leveren twee significante resultaten op: 

niveau -2 (M = -0,008) heeft een gemiddeld hoger sentiment dan niveau 1,8 (M = -0,075; p = 

0,009) en berichten met niveau 0 (M = 0,007) hebben een hoger sentiment dan berichten 

gecodeerd met niveau 1,8 (p = 0,001). Ook deze resultaten wijzen op een omgekeerd evenredig 

effect van constructniveau op sentiment. Het gaat hier weliswaar niet om vergelijkbare 

crisissen.  
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Pairwise Comparisons 
Dependent Variable:   Sentiment   
 

(I) construct (J) construct 

Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig.b 

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

Lower Bound Upper Bound 

-2,00 -1,80 ,007 ,025 1,000 -,067 ,082 

,00 -,015 ,018 1,000 -,067 ,037 

,80 ,059 ,040 1,000 -,059 ,177 

1,80 ,067* ,020 ,009 ,010 ,125 

8,20 ,024 ,017 1,000 -,026 ,074 

-1,80 -2,00 -,007 ,025 1,000 -,082 ,067 

,00 -,022 ,026 1,000 -,098 ,053 

,80 ,052 ,044 1,000 -,078 ,182 

1,80 ,060 ,027 ,399 -,019 ,139 

8,20 ,017 ,025 1,000 -,057 ,090 

,00 -2,00 ,015 ,018 1,000 -,037 ,067 

-1,80 ,022 ,026 1,000 -,053 ,098 

,80 ,074 ,040 1,000 -,045 ,193 

1,80 ,082* ,020 ,001 ,023 ,141 

8,20 ,039 ,017 ,389 -,012 ,090 

,80 -2,00 -,059 ,040 1,000 -,177 ,059 

-1,80 -,052 ,044 1,000 -,182 ,078 

,00 -,074 ,040 1,000 -,193 ,045 

1,80 ,008 ,041 1,000 -,113 ,129 

8,20 -,035 ,040 1,000 -,153 ,083 

1,80 -2,00 -,067* ,020  ,009 -,125 -,010 

-1,80 -,060 ,027 ,399 -,139 ,019 

,00 -,082* ,020 ,001 -,141 -,023 

,80 -,008 ,041 1,000 -,129 ,113 

8,20 -,043 ,019 ,377 -,100 ,013 

8,20 -2,00 -,024 ,017 1,000 -,074 ,026 

-1,80 -,017 ,025 1,000 -,090 ,057 

,00 -,039 ,017 ,389 -,090 ,012 

,80 ,035 ,040 1,000 -,083 ,153 

1,80 ,043 ,019 ,377 -,013 ,100 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
Tabel 24 Paarsgewijze vergelijkingen voor de gemiddelde dag met interactie tussen construct en dag 
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IV. Discussie en conclusie 

 
10. Discussie 
 

Uit de resultaten kunnen een aantal zaken worden opgemerkt. Ten eerste wezen de gemiddelde 

sentimentscores per crisis erop dat de crisis met constructniveau 0,8 (M = -0,13) het laagste 

sentiment heeft en de crisis met constructniveau 0 (M = 0,00) als enige een positief. Bovendien 

is de sentimentscore van niveau 0,8 beduidend lager dan de andere negatieve sentimentscores 

en zijn de resultaten voor dat constructniveau vaak niet in lijn met die van de andere niveaus. 

Er kan dus geargumenteerd worden dat 0,8 een uitschieter is en eventueel uit de resultaten kan 

worden weggelaten. Als we ten slotte de crisissen uit dezelfde cluster en met hetzelfde type met 

elkaar vergelijken lijken de resultaten de tweede hypothese te bevestigen. In twee van de drie 

vergelijkingen vertoont het hoogste niveau immers het hoogste sentiment, alhoewel het 

minieme verschil tussen de niveaus 1,8 (M = -0,04) en 8,2 (M = -0,03) enerzijds en de niveaus 

0 (M = 0,00) en -2 (M = -0,01) anderzijds (een verschil van 0,01) misschien te verwaarlozen 

valt. Uit verdere analyse moest blijken of deze verschillen significant zijn of niet.  

 

Uit de lineaire regressieanalyse bleek dat constructniveau geen invloed heeft op sentiment. H2 

werd door deze test dus weerlegd. Er werd echter ook een univariate ANOVA uitgevoerd op de 

data die wel significante resultaten opleverde. Zowel construct als dag zouden sentiment 

beïnvloeden. Bij nauwkeurige analyse van de relatie tussen constructniveau en sentiment leken 

de resultaten te wijzen op een omgekeerd effect dan hetgeen volgens H2 werd aangenomen: bij 

hogere constructen was het sentiment negatiever dan bij lagere constructen. De significante 

resultaten waren slechts valabel voor één crisispaar, gezien niet alle crisissen met elkaar 

vergeleken kunnen worden, maar ook de niet-vergelijkbare crisisparen wezen op een 

omgekeerd evenredig effect van constructniveau op sentiment.  

 

Van de dagen waarop de paarsgewijze vergelijkingen werden geanalyseerd waren er op de 

dagen 6, 8 en 12 geen significante verschillen tussen crisis A en B onderling, crisis C en D, en 

crisis E en F. Op dag 1 ondersteunden de significante resultaten van twee van de drie crisisparen 

H2, terwijl op dag 3 net beide significante crisisparen de hypothese weerlegden. Bij de 

significante resultaten tussen niet-vergelijkbare crisissen werd ook bij de analyses volgens 

tijdsverloop overwegend een tegenovergesteld effect waargenomen dan wat in H1 wordt 
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aangenomen. Er kan in het algemeen worden gesteld dat crisissen met een lager constructniveau 

een hoger sentiment hebben dan crisissen met een hoger constructniveau. Geen enkele van de 

crisisparen vertoonde meer of minder significante resultaten dan de andere. Volgens de plot van 

het gemiddelde sentiment per dag is er geen invloed van tijdsverloop op sentiment. Ook H1 

wordt dus weerlegd. 

 

Uit een lineaire regressie kon worden geconstateerd dat ruimtelijke afstand geen invloed heeft 

op sentiment in tegenstelling tot wat H3 beweert. Vervolgens werd een laatste analyse 

uitgevoerd waarbij aan de hand van een univariate ANOVA de invloed van de interactie tussen 

construct en dag werd nagegaan. Uit een eerdere test bleek immers dat die interactie ook 

significante sentimentsverschillen oplevert. De gemiddelde sentimentwaarden van de laatste 

ANOVA liggen in dezelfde lijn als die van de ANOVA zonder de interactie tussen construct en 

dag, met uitzondering van de waarde voor niveau 0,8 (M = -0,067). Eerder werd echter gesteld 

dat dit construct als een uitschieter kan worden beschouwd. De plot die de Estimated Marginal 

Means voor sentiment per constructniveau weergeeft, wijst net als eerdere resultaten in het 

onderzoek op een omgekeerd evenredig effect van constructniveau op sentiment en laat 

wederom zien dat de crisis met niveau 0,8 een uitzonderlijk laag sentiment vertoont. Uit de plot 

die het gemiddelde sentiment per dag per constructniveau weergeeft, kan worden opgemaakt 

dat voor elk constructniveau dezelfde beweging wordt doorlopen gedurende het tijdsverloop. 

Bovendien komen de Estimated Marginal Means overeen met de algemene bevindingen over 

de gemiddelden in de voorgaande resultaten.  

 

Uit dit onderzoek kan het volgende worden geconcludeerd: de constructniveaus vertoonden 

meermaals significante verschillen onderling, waarbij een hogere sentimentscore werd 

waargenomen voor lagere constructniveaus dan voor hoge niveaus. Het effect van construct op 

sentiment lijkt dus omgekeerd evenredig te zijn. Alle drie de hypothesen in dit onderzoek 

worden weerlegd. De resultaten komen dus niet overeen met de bevindingen van Trope & 

Liberman (2010) en andere onderzoekers dat een hoog constructniveau tot positievere reacties 

zou leiden. Trope & Liberman (2010) stelden bovendien dat beoordelingen positiever zouden 

worden wanneer temporele afstand vergroot, maar dat het omgekeerde zich zou voordoen bij 

ruimtelijke afstand. In dit onderzoek werd echter geconcludeerd dat er geen verband is tussen 

temporele afstand of ruimtelijke afstand enerzijds en sentiment anderzijds.  
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We kunnen ons afvragen of de bevindingen in dit onderzoek gegeneraliseerd kunnen worden 

naar andere crisissen die niet in het onderzoek werden opgenomen en niet louter voor de hier 

onderzochte cases gelden. Aan het onderzoek waren immers een aantal beperkingen verbonden. 

Zo werd om praktische redenen overwogen geen multilevelanalyse uit te voeren op de data. 

Bovendien resulteerde de webcrawler die voor deze masterproef gebruikt werd in een aantal 

restricties, zoals de taal waarin gezocht kan worden en de hoeveelheid van het totaal aantal 

tweets die de crawler verzamelt. Ten slotte kan ook worden getwijfeld aan de validiteit van de 

constructscores, aangezien ze hier voor het eerst gehanteerd werden en dus niet gevalideerd 

zijn. Anderzijds wordt constructniveau in dit onderzoek holistischer benaderd. In andere 

onderzoeken werd constructniveau immers gemanipuleerd door priming met een van de vier 

dimensies terwijl de scores per crisisbericht in dit onderzoek rekening houden met alle vier de 

dimensies.  

 

11. Conclusie en suggesties voor verder onderzoek 
 

In dit onderzoek werd met automatische sentimentanalyse de attitude over een aantal crisissen 

gemeten. Daarbij werd de invloed van psychologische afstand onderzocht aan de hand van een 

berekend constructniveau. Ook de temporele en ruimtelijke afstand tot de geanalyseerde 

crisissen werden bestudeerd. Op die manier werd getracht een antwoord te vinden op de 

onderzoeksvraag: “Wat is de invloed van de psychologische afstand tot een crisis op de attitude 

over die crisis?” Drie crisisparen werden at random geselecteerd rekening houdend met het 

crisistype en de cluster waartoe ze behoren. De crisisberichten werden gecodeerd volgens 

constructniveau en herkomst en kregen een concreetheidsscore. Vervolgens werden tweets over 

de crisissen verzameld met de webcrawler Twiqs, waarna per tweet het sentiment werd 

gegenereerd via online sentimentanalyse. In totaal werden 5956 tweets geanalyseerd. De 

reacties werden beschouwd gedurende veertien dagen na de bekendmaking van de 

gebeurtenis(sen) en per dag werden de eerste honderd geselecteerd voor analyse. Ten slotte 

werd het gemiddelde sentiment per crisis berekend. Niet alle significante resultaten zijn echter 

valabel, omdat niet alle crisissen in dit onderzoek onderling vergelijkbaar zijn. Als we bijgevolg 

kijken naar de significante resultaten tussen vergelijkbare crisissen, i.e. gevallen uit dezelfde 

cluster en van hetzelfde type, dan kan er geconcludeerd worden dat constructniveau een 

omgekeerd evenredig effect uitoefent op sentiment. Er werd geen invloed waargenomen van 

temporele en ruimtelijke afstand op sentiment.  
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Er zijn echter veel meer factoren die een invloed kunnen uitoefenen op het sentiment van 

crisisgerelateerde tweets dan degene die in deze studie werden beschouwd. Zo lijkt het 

vanzelfsprekend dat het sentiment van een ongeluk met hetzelfde aantal slachtoffers zal 

verschillen wanneer er in een van de gevallen kwaad opzet in het spel is. Met zulke factoren 

werd in dit onderzoek geen rekening gehouden, deels omdat dergelijke studie verder zou reiken 

dan de omvang van een thesisonderzoek. Bovendien leent een experiment met gemanipuleerde 

crisissen zicht beter tot die opzet. Verder onderzoek zou ook een groter aantal crisissen kunnen 

bestuderen en andere types opnemen of gevallen uit andere clusters.  
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